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Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.

s   31º C  
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natureza e arte juntas no Parque dos Romeiros
Fiéis ganham parque temático às margens da BR-060, a Rodovia dos Ro-
meiros. Espaço fixo está localizado ao lado da tenda da OVG. Essência 13

Carreiros de pelo menos 18 municípios se encontraram quinta-feira (30) para a procissão até Trindade. A estimativa é que 400 carreiros e 3 mil
cavaleiros e muladeiros passem pela Festa do Divino Pai Eterno. O desfile dos carros de boi é um dos mais representativos da Romaria. Cidades 11

400 carreiros e 3 mil cavaleiros encantam Festa do Divino Pai Eterno

Crimes de estelionato eletrônico cresceram
mais de 57% em Goiás, com 55 mil casos
O Anuário Brasileiro de Segurança Pú-
blica aponta que o crime de estelionato
por meio eletrônico em Goiás no ano
de 2021 totalizou aproximadamente

55 mil casos. O aumento foi bastante
evidente em relação aos anos de 2019
e 2020, que registraram 21 mil casos e
35 mil respectivamente. Cidades 9

Cristãos não tendem a
agir com unanimidade
na hora de dar o voto
Política 6

t
LEia nas CoLunas

Cuidados ao investir 
para não ver seu 

dinheiro “derreter”

Fabio Louzada

Opinião 3

O ex-servidor público da Secretaria de Segurança
Pública (SSP-GO) e da Prefeitura de Goiânia,
Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos,
suspeito de matar o pai da ex-namorada, João
do Rosário Leão, que tinha 63 anos, na manhã
da última segunda-feira (27) em uma farmácia

do Setor Bueno, foi encontrado pela Polícia
Civil, preso temporariamente após decisão ju-
dicial e será indiciado pelo crime de homicídio
duplamente qualificado. O jovem estava escon-
dido na casa da família, no Jardim Riviera, em
Goiânia, na noite de quarta-feira (29). Cidades 10

Xadrez: Marconi Perillo e Vi-
tor Hugo rebatem Ronaldo
Caiado sobre criminalidade
Política 2

Econômica: Informalidade
ajuda emprego a bater um re-
corde enganoso de ocupação
Econômica 4

Esplanada: Depois da Polícia
Federal, Jair Bolsonaro vê PRF
debandar do apoio nas urnas
Política 6

No jogo de ida das oitavas da
competição internacional, o Dra-
gão foi superado pelo Olimpia,
do Paraguai, por 2 a 0, no De-
fensores del Chaco. Esportes 8

Fora, atlético-Go
é derrotado na 
Sul-Americana

O HOJE teve acesso ao documen-
to enviado pela SES-GO com 38
páginas de fotos em preto e bran-
co e sem qualidade. Política 5

CPI da Saúde
recebe fotos de
má qualidade

Suspeito de matar sogro
será indiciado pelo crime
de homicídio qualificado 

Essência

Iris Roberto / Prefeitura de Trindade

Fernanda Calíope 
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Marconi e Vitor Hugo rebatem 
Caiado sobre criminalidade

Os índices de criminalidade caíram em Goiás nos
três últimos anos, conforme as estatísticas divulgadas,
mas os tucanos que acompanham o ex-governador Mar-
coni Perillo (PSDB) dizem que não é bem assim. “Desde
2011, quando Marconi ampliou investimentos na segu-
rança pública e adotou uma política mais ostensiva da
Polícia Militar e de inteligência nas investigações, os ín-
dices já vinham caindo. Caiado ‘pegou’ carona e deu
continuidade. Marconi tem repetido que não é só o go-
verno de Caiado o responsável pela queda da criminali-
dade. É um resultado de anos de trabalho e dedicação
dos profissionais de segurança”, disse um aliado do ex-
governador. O pré-candidato ao governo pelo PL, Vitor
Hugo, disse que “os grandes heróis são os próprios pro-
fissionais de segurança, como os policiais militares,
Polícia Civil, agentes penais, guardas municipais, agentes
socioeducativos e também Polícia Federal e a Polícia
Rodoviária Federal”. “Estes, sim, são profissionais que
arriscam suas vidas no dia a dia para proteger as nossas.
Nosso objetivo é melhorar o nível salarial desses homens
e mulheres que compõem as forças de segurança.”

Senhor do tempo
O juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

(TRE-GO), Adenir Teixeira Peres Júnior, será o responsável
pela distribuição do tempo destinado à veiculação do
horário eleitoral gratuito, elaboração do plano de mídia,
sorteio da ordem de veiculação da propaganda eleitoral e
a transmissão do horário eleitoral gratuito.

Setor produtivo
Boa parcela do PIB goiano dos setores de logística participou

de reunião promovida pela Associação Pró-desenvolvimento
Industrial do Estado de Goiás (Adial), nesta quinta-feira (30).
Entre os assuntos, divulgação de pacote de medidas que visam
aumentar a competitividade da indústria goiana. 

Baixa na Câmara
É dada como certa a licença

do vereador Edgar [Careca] Go-
mes Duarte (PMB) a partir do
dia 13. Ele vai dedicar-se à cam-
panha e seu suplente terá três
meses como vereador.

AGI visita TRE
O presidente da Associação

Goiana de Imprensa (AGI),
Valterli Leite Guedes, e dire-
tores visitaram o novo presi-
dente do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), desembarga-
dor Itaney Campos. “Trata-se
de um reconhecimento e
crença nos fundamentos que
norteiam a Justiça Eleitoral
e a defesa da democracia e
pluralidade de ideias”, disse
Valterli. Fundada em 1934, a
AGI é a mais antiga entidade
jornalística do Estado em fun-
cionamento até hoje.

Desemprego e...
Mesmo com queda na taxa

de ocupação em declínio, ainda
existem quase 11 milhões de-
sempregados no País, muitos
deles com diploma de curso su-
perior. Para sobreviver, o bra-
sileiro recorre aos parentes, faz
trabalhos por aplicativos ou
muda de profissão.

... salários baixos
É fato que em Goiás a oferta

de vagas vem em um crescente,
ocupando o primeiro lugar na
Região Centro-Oeste, sendo a
maioria mão de obra com pouca
ou nenhuma qualificação. A re-
muneração também é baixa,
com patamar médio de dois sa-
lários mínimo. Muito pouco
para fazer frente a uma inflação
alta. Quem mais emprega são
as micro e pequenas empresas
e a agricultura familiar.

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2022
ohoje.com

Xadrez
Wilson Silvestre | (062) 99314-0518          xadrez@ohoje.com.br

Após denúncias de assédio sexual, servidores da
Caixa Econômica relatam uma rotina de xingamentos
e assédios morais do ex-presidente, Pedro Guimarães.
Áudios obtidos pela coluna de Rodrigo Rangel, no site
Metrópoles, mostram o ex-presidente ameaçando fun-
cionários do banco.

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em
2019, Guimarães pediu demissão ontem, depois das
denúncias de abuso sexual de funcionárias contra ele
serem divulgadas pela imprensa. Saiba mais.

Em áudio, Pedro afirma: “Caguei para a opinião de
vocês porque eu que mando. Não estou perguntando.
Isso aqui não é uma democracia, é a minha decisão”. Em
outra ocasião, o então presidente insinua que pode demitir
trabalhadores que tomarem decisões sem consultá-lo.

“Vocês são malucos. Vocês só têm a perder. Não tem que
ligar para ninguém. Se eu não dei ok, não dei ok e acabou.
Por que vocês vão tomar o risco de perder a função por
uma coisa que eu não autorizei?”, questiona Guimarães.

Seis em cada 10 funcionários da Caixa relatam ter
sofrido assédio moral no ambiente de trabalho, conforme
pesquisa da Federação Nacional das Associações do Pessoal
da Caixa Econômica Federal (Fenae), concluída em 2021.

Segundo os servidores, Guimarães colocava pimenta
em sua comida e os obrigava a comer. A prática acontecia
especialmente em viagens de trabalho e, de acordo com
os relatos, era uma forma controversa de motivar as
equipes. (Ana Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)

“Caguei para opinião
de vocês”: disse 
ex-presidente da
Caixa à servidores

Francisco Costa

O PT de Goiás definiu
como pré-candidato ao go-
verno o ex-reitor da Pontifícia
Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO), professor
Wolmir Amado. A escolha en-
cerra a possibilidade do ex-
governador Marconi Perillo
(PSDB) de assumir a majori-
tária das esquerdas goianas.

Com isso, fica mais claro
que, apesar da indefinição es-
tratégica – bem no estilo Iris
Rezende –, o tucano sairá em
voo solo como moderado ao
Palácio das Esmeraldas. Ou
seja, sem se colocar como
nome da direita - já mais do
que representada por Ronaldo
Caiado (União Brasil), Gustavo
Mendanha (Patriota) e Vítor
Hugo (PL) - e agora também
fora do grupo da esquerda.

Ainda é possível se lançar
ao Senado como isolado, mas
é menos provável. Aliados dão
como certo que o ex-governa-
dor entrará na disputa como
postulante ao governo. 

O Pros, do presidente Mar-
cus Holanda, já declarou que
caminhará com o tucano se
ele firmar na disputa ao Palá-
cio das Esmeraldas. Holanda,
inclusive, já apresentou outras

siglas para Perillo, mas não
diz quais por estratégia. 

A definição oficial, toda-
via, só será tomada mais à
frente. O ex-governador já
declarou que dirá o cargo
pretende se candidatar so-
mente em 16 e julho. 

“Está previsto para aconte-
cer [o anúncio] no dia 16 de
julho, em um evento para en-
cerrar o ciclo de eventos em
35 cidades-polo. Foi a decisão
que tomamos coletivamente.
Em política, não tem como di-
zer algo com 100% de certeza,
porque é preciso trabalhar na
composição das chapas. Mas,
a princípio, é a data que esta-
belecemos”, informou Perillo
à rádio Sagres.

Na terça-feira (28), minis-
tro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Gilmar Mendes
anulou os atos da operação
Cash Delivery, em nova deci-
são. Com isso, ele liberou todo
o patrimônio do ex-governa-
dor Marconi Perillo e do ex-
presidente da Agência Goiana
de Infraestrutura e Transpor-
tes (antiga Agetop, hoje Goin-
fra), Jayme Rincón.

Vale citar, a ação foi defla-
grada pelo Ministério Público
Federal em desdobramentos
da Operação Lava Jato em

2018, quando Marconi era can-
didato ao Senado – o que pode
ter lhe custado a cadeira, uma
vez que liderava as pesquisas
antes da ação. A ação investi-
gava supostos repasses irre-
gulares de agentes públicos
em Goiás, com base em dela-
ções da Odebrecht.

Tanto Rincón quanto Mar-
coni chegaram e ser presos
sob suspeita de corrupção, la-
vagem de dinheiro e organi-
zação criminosa. Eles foram
liberados pouco depois.

Nos bastidores, a decisão
que tirou de vez o ex-gestor
como figura suspeita de cor-
rupção foi comemorada. Isto,
porque inviabiliza as "acusa-
ções de corrupto" contra Mar-
coni e fortalece o discurso do
tucano na campanha.

“O Supremo Tribunal Fe-
deral acaba de colocar um
ponto final nessa farsa arma-
da por meus adversários. Ob-
rigado a todos que sempre
me apoiaram e confiaram em
nossa inocência. Que Deus
continue nos protegendo”, co-
memorou o líder do PSDB
pelo Twitter após a divulga-
ção da decisão.

Ora, Perillo poderá focar
na gestão do "Tempo Novo",
avaliam interlocutores. Nesse
sentido, ele terá o que falar,
fazendo um recorte dos anos
em que esteve à frente da ad-
ministração estadual.

Nos bastidores, a infor-
mação era que o PT nacional
queria a participação de Mar-
coni Perillo na chapa majo-
ritária. No começo da noite

de quarta-feira (29), contudo,
a presidente estadual Kátia
Maria encerrou o assunto e
bateu o martelo pelo nome
de Wolmir Amado.

Além disso, marcou (com
a anuência da direção nacio-
nal) o encontro estadual para
9 de julho. A reunião teve dois
adiamentos: ela ocorreria ini-
cialmente em 28 de maio e
depois em 11 de junho.

Na primeira vez, o ex-go-
vernador José Eliton (PSB) que
disputava com Wolmir Amado
a preferência da federação (PT,
PV e PCdoB) retirou a pré-can-
didatura. À época, ele justificou
falta de consenso. Nos basti-
dores, entrava a questão de
Marconi Perillo, que teria ocor-
rido de forma atropelada. (Es-
pecial para O Hoje)

Ex-governador também se fortalece
com a nulidade dos atos da Cash
Delivery, da qual foi alvo em 2018

Com definição de nome do PT,
Marconi fica mais certo no voo solo

"Quanto mais você chora e passa mal, mais ele ri", diz funcionário

Fotos: Divulgação

Nos bastidores havia negociação para que Wolmir Amado saísse da disputa e o PT apoiasse Marconi
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Cuidados ao investir para não
ver seu dinheiro “derreter”

Itamara Ferreira 

Com a crise atual e uma crescente busca das
pessoas pelo empreendedorismo, vemos cada
vez mais aumentar no País o número de micro-
empreendedores individuais (MEIs), empresas
que não são obrigadas a ter uma
contabilidade, mas que correm gra-
ves riscos caso isso não ocorra.

Para entender melhor, MEI nada
mais é do que um profissional au-
tônomo. Com isso um profissional
tem um CNPJ, ou seja, tem facili-
dades com a abertura de conta
bancária, no pedido de emprésti-
mos e na emissão de notas fiscais,
além de ter obrigações e direitos
de uma pessoa jurídica.

Para ser MEI, o empreendedor
deve seguir algumas regras dentre
as quais a atividade precisa estar
na lista oficial da categoria; precisa
faturar até R$ 81 mil por ano ou
R$ 6,75 mil por mês e não ter participação em
outra empresa como sócio ou titular.

Ponto importante do MEI é em relação à
contribuição, sendo que o cálculo corresponde
a 5% do limite mensal do salário-mínimo e mais
R$ 1 a título de ICMS, caso seja contribuinte
desse imposto, ou R$ 5 a título de ISS, caso seja
contribuinte desse imposto.

Ao vermos esses pontos e a simplicidade da
questão, logo se avalia que não existe a neces-
sidade de uma MEI ter contabilidade, até pelo

fato de não ser obrigatório por lei, já que os
impostos serão recolhidos em valores fixos e
mensais (DAS-PGMEI) e informados pela De-
claração Anual do MEI.

Contudo, é nessa avaliação simplista que nasce
um grande risco para o empreendedor, isso pelo

fato de que sem uma escrituração
contábil o empreendedor será tri-
butado na pessoa física do titular
em todo valor que ultrapassar 32%
do lucro de sua MEI para Serviços,
16% para Transportes e 8% para Co-
mércio. E esse imposto não é baixo,
podendo chegar a até 27,50% na ta-
bela progressiva do IRPF.

Para evitar essa alta tributação,
a MEI contratar um contabilista e
mantendo a escrituração contábil
poderá distribuir todo lucro aufe-
rido no ano sem qualquer tributa-
ção de imposto de renda na pessoa
física. Assim, fica clara a necessi-
dade des-

sas empresas se plane-
jarem e buscarem por
suportes de uma con-
tabilidade, isso propor-
cionará uma total dis-
tinção em relação à
carga tributária caso o
microempresário indi-
vidual tenha que de-
clarar imposto de ren-
da pessoa física.

Fabio Louzada

Em um cenário desafiador, quais os maiores
erros dos investidores iniciantes? Apesar da ex-
pectativa sobre estarmos próximos de "dias me-
lhores", o cenário ainda segue muito desafiador. 

A inflação tem sido a tônica do discurso por
todo o mundo, além de juros altos e um ambiente
doméstico de incertezas em ano de eleições
presidenciais. Enfim, são muitos os desafios
para que o investidor iniciante consiga tomar
decisões racionais e assertivas.

Eu vou abordar aqui alguns erros bastante
comuns e como eles podem ser evitados para
que a sua primeira experiência como inves-
tidor seja positiva.

Investir sem estudar conceitos e se informar
sobre cenários. Algumas escolhas erradas podem
acontecer (ou melhor, vão acontecer), mas você
pode evitar muitos dos principais
erros. Tenha claro o motivo que
fez você acreditar e investir em
um determinado ativo, pois isso
te dará a segurança na tomada de
decisão de quando e por qual mo-
tivo vender ou manter o ativo em
seu portfólio em um determinado
momento de estresse. Conhecer os
fundamentos e compreender o con-
texto que envolve aquele ativo fará
que esteja menos vulnerável aos
ruídos do mercado.

Esperar ter dinheiro sobrando
para investir. É exatamente o pri-
meiro passo que permitirá você em
algum momento ter um montante
volumoso. Faça uma revisão dos seus gastos e
encontre formas de investir mensalmente qual-
quer valor que seja. Você descobrirá o quão
legal é a ideia dos juros compostos e ver o di-
nheiro "trabalhar por você" com o acúmulo de
aportes mensais contínuos e consistentes.

Não se atentar às letrinhas das lâminas ofe-
recidas por seu banco ou corretora. Você terá
custos. Em alguns casos, carência e regras que
se desconhecidas podem fazer você tomar de-
cisões muito danosas aos seus planos. Entenda
a regra do jogo lendo o que seu banco ou cor-
retora cobra de taxas, tarifas e demais valores
que podem impactar sua rentabilidade. O pro-
blema não é em si pagar, mas não conhecer o
que está sendo pago.

Procurar resposta para a pergunta “qual o
melhor investimento?”. Não se baseie por re-
sultados de um ativo em outros momentos. O
que mais importa para sua decisão ser acertada
é olhar a realidade atual e o que impacta direta
e indiretamente o ativo. Cuidado com os ativos
"da moda", com os investimentos que mais

atraem as pessoas, pois você pode simplesmente
entrar em algo saturado e que não tenha a atra-
tividade que você imagina ter. Autoconhecimento
é fundamental para a sua jornada. Tenha o me-
lhor investimento para você, seu perfil, tolerância
a perdas e aversão ou apreço a riscos. Não se
compare com ninguém mais.

Concentrar os investimentos em uma única
classe de ativos. Por mais que você identifique
uma oportunidade atraente, jamais confie na
sorte. Não existe garantia de retorno quando
o assunto é investimentos. Diversificar é a
melhor (ou única) maneira de obter resultados
bons e sustentáveis.

Ignorar o fato de que todo grande potencial
ganho carrega consigo um proporcional grande
risco. Considere sempre a possibilidade de você
não ter o resultado esperado sobre um investi-
mento, então novamente entra aqui a importância

da diversificação e respeito ao seu
perfil de risco (autoconhecimento).

Não estabelecer uma reserva de
emergência. Você não deve investir
todo o recurso que tem sem consi-
derar que pode ter imprevistos ou
mesmo oportunidades de negócios
que exijam que tenha o capital em
mãos. Seus recursos devem ser dis-
tribuídos de forma que investimen-
tos sejam uma forma de você pensar
em seu futuro no médio e longo
prazos, não contando com eles para
gastos rotineiros. Isso pode destruir
seus resultados.

Confundir investimentos com jo-
gos de azar. Investir exige esforço

em buscar informações para sua tomada de de-
cisão. Você não tem controle sobre o que virá
pela frente, mas tomar decisões assertivas di-
minuem consideravelmente as chances de per-
das. Não olhe o mercado, principalmente a
bolsa, como se fosse um imenso cassino.

Não dar tempo ao tempo. Os maiores investi-
dores do mundo conquistaram seus resultados
extraordinários ao manter consistência de aporte,
contínuo monitoramento de riscos e tratarem o
tempo como amigo e não adversário. Boas se-
mentes quando planta-
das em bons solos, por
mais que tenham os de-
vidos cuidados, carecem
de tempo para dar seus
frutos. Com investimen-
tos, não é diferente. En-
trando no mundo dos
investimentos atento a
essas dicas, com certeza
sua chance de sucesso
será muito maior.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Itamara Ferreira é especia-
lista em gestão financeira e
diretora executiva de empre-
sa de serviços financeiros

Fabio Louzada é econo-
mista, analista CNPI e fun-
dador de escola de edu-
cação financeira

Suicídio
Goiás registrou mais de 3 mortes por dia no

último mês. Este quantitativo é bastante preocu-
pante e nos faz refletir como as pessoas precisam
se tratar e entender o seu lugar no mundo. Eu
tenho passado por momentos difíceis nestes úl-
timos dias, com crises de ansiedade e dor no co-
ração. No meu caso, eu não tenho vontade de
me matar, mas vejo que muitas pessoas ainda
não tem esse autocontrole e a visão de que tudo
irá passar. São registrados cerca de 12 mil suicídios
todos os anos no Brasil. O tema precisa ser di-
vulgado para que as pessoas procurem ajuda. 

Cecília Lopes
Goiânia

{
A corporação

esclarece que não

compactua com

qualquer desvio de

conduta praticado por

seus membros e que o

caso será apurado

com o rigor devido”

Polícia Militar do Estado de Goiás
(PM-GO), em nota, ao informar que
instaurou um Procedimento Admi-
nistrativo Disciplinar para investi-
gar a conduta de um soldado. O
militar teria passado informações
ao ex-servidor da Prefeitura de
Goiânia, Felipe Gabriel Jardim, de
26 anos, de que o sogro, João do Ro-
sário Leão, que tinha 63 anos, teria
denunciado o crime de perseguição
com arma de fogo em um boletim
de ocorrência. Imagens do circuito
de câmeras de uma farmácia no
Setor Bueno mostram o momento
em que Felipe Gabriel entrou no co-
mércio e matou João do Rosário a
tiros na manhã de segunda-feira
(27). A possível motivação seria a
descoberta da denúncia feita pelo
sogro contra o investigado, que foi
preso temporariamente na noite
de quarta-feira (29).

MEI precisa de contabilidade?
Veja quando é interessante

@jornalohoje
Na quarta- feira (28) foi anunciado que o
Eixo anhanguera terá uma renovação nas
frotas. o número de transportes coletivos
que fazem ligação de Goiânia à região me-
tropolitana, foi ampliado para 60 novos
ônibus até o próximo mês de agosto. En-
tretanto, seis novos veículos começam a
funcionar nesta quinta-feira (30). “Época de
política tudo fica mais bonito brota ônibus
novo”, disse a leitora.

Luciana Souza

@ohoje
Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, suspeito
de matar o sogro a tiros em uma farmácia
de Goiânia, foi preso no início da noite de
quarta-feira (29). a informação foi divul-
gada pela Polícia Civil de Goiás (PC-Go). a
prisão ocorreu após o Poder Judiciário au-
torizar mandado de prisão temporária con-
tra Felipe ainda na manhã desta quarta.
“Cadê o valentão?”, questionou a leitora.

Andréa Ferreira Dos Santos 

(@ferreiradossantos_andrea) 

@jornalohoje
a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás
(SES-Go) informou, nesta quinta-feira (30),
que há quatro casos notificados de varíola
dos macacos (Monkeypox) no estado.
Trata-se de uma mulher de 43 anos, mora-
dora de Goiânia, que teve contato com
uma pessoa de outro município do interior
de Goiás, que apresentava sinais seme-
lhantes. as outras duas notificações são de
contatos próximos da mulher investigada
em Goiânia, monitorados pela Vigilância
Epidemiológica Municipal.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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A Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (PNADC), realizada men-
salmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), mostra que o total de
ocupações no trimestre março a maio deste
ano teria alcançado um novo recorde na
série histórica iniciada em 2012, o que deve
ser tomado pela equipe do ministro dos mer-
cados como uma recuperação completa do
mercado de trabalho. Mas as séries estatísticas
da pesquisa não corroboram esse tipo de
avaliação, de resto enganosa e que pode in-
duzir a mais erros na execução de uma
política econômica já errática e equivocada.

O total de pessoas ocupadas de fato passou
a somar 97,516 milhões, número mais elevado
desde que a versão atual da PNADC foi ini-
ciada, há pouco mais de uma década. Com-
parado aos três meses imediatamente ante-
riores (dezembro de 2021 a fevereiro deste
ano), aquele número anotou variação de
2,4%, saindo de 95,234 milhões – o que re-
presentou a abertura de 2,282 milhões de
novas ocupações. Frente ao trimestre encer-
rado em maio do ano passado, o crescimento
chegou a 10,6%, correspondendo a 9,365 mi-
lhões de empregos a mais, considerando-se
as 88,151 milhões de pessoas que exerciam
algum tipo de ocupação há um ano.

Antes de sair por aí soltando rojões, as
estatísticas deveriam ser analisadas consi-
derando o contexto atual e ainda o cenário
em vigor nesta área em anos anteriores,
quando a economia rodava em clima mais
ameno, menos sujeito a intempéries e des-
temperos, e a gestão econômica não havia

sido terceirizada em favor do famigerado
Centrão e suas emendas secretas. Um pri-
meiro sinal de que alguma coisa ainda não
está operando corretamente está no chamado
nível de ocupação, que considera o número
de pessoas ocupadas em relação à população
economicamente ativa, com 14 anos ou mais
de idade. Outro vem justamente do universo
dos informais, trabalhadores sem direito a
férias e ao adicional de um terço recebido
por aqueles com carteira assinada, sem 13º
salário, sem Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), sem Previdência e, por-
tanto, sem aposentadoria.

Atenção ao nível
O nível de ocupação (número de ocupados

em relação à população com 14 anos ou
mais) atingiu seu melhor momento ao final
de 2013, quando, no trimestre entre setembro
e novembro, a pesquisa do IBGE registrava
que 58,46% daquele contingente dispunha
de alguma forma de emprego, somando 92,0
milhões de ocupados, em grandes números.
No trimestre março-maio de 2022, o nível
de ocupação havia atingido 56,39%, quer di-
zer, 2,07 pontos de porcentagem mais baixo.
Sob essa ótica, o total de ocupações ainda
não poderia ser considerado como recorde.
Para isso, o mercado de trabalho deveria ter
criado 3,583 milhões de empregos a mais do
que o número efetivamente gerado no pe-
ríodo, o que elevaria o total de ocupados
para alguma coisa em torno de 101,099 mi-
lhões de pessoas, perto de 3,5% acima do
nível registrado até maio deste ano.

2 Isso significa que um
número proporcionalmente
mais baixo da população
em idade ativa tem conse-
guido colocação no mercado
de trabalho. Uma série de
comparações pode tornar
essa constatação mais clara.
Os dados a seguir comparam
o trimestre março-maio des-
te ano com o trimestre se-
tembro-novembro de 2013.
A população com 14 anos
ou mais passou de 157,384
milhões para 172,938 mi-
lhões, ou seja, quase 15,554
milhões a mais, numa ele-
vação de 9,9%.
2 O total de ocupados, no
entanto, cresceu bem me-
nos, variando apenas 6,0%
e passando de 92,0 milhões
para aqueles 97,516 milhões
já anotados acima, num
acréscimo de 5,516 milhões.
Portanto, em torno de
10,038 milhões de recém-
chegados à idade de traba-
lhar não conseguiram ne-
nhuma colocação. Quase
60% deles (mais precisa-
mente 58,5%), num total de
5,872 milhões, deixaram o
mercado, colocando-se fora
da força de trabalho.
2 Aquele movimento fez
com que o contingente de
pessoas fora da força aumen-
tasse praticamente 10,0% no

período, saindo de 58,919 mi-
lhões para 64,791 milhões de
pessoas, mantendo-se em tor-
no de 37,5% da população
com 14 anos ou mais.
2 Outra parcela ajudou a
reforçar os números do de-
semprego, fazendo a popu-
lação desocupada saltar
64,4% em pouco menos de
nove anos. Os desemprega-
dos, que eram 6,465 milhões
no trimestre setembro a no-
vembro de 2013, atingiram
um total de 10,631 milhões
no trimestre finalizado em
maio deste ano, com mais
4,166 milhões de desempre-
gados. Por essas razões, a
taxa de desemprego aumen-
tou 3,2 pontos entre os dois
períodos, avançando de
6,6% para 9,8%.
2 Em resumo, o ritmo de
crescimento do emprego tem
ocorrido em velocidade me-
nor do que o aumento da
população em idade de tra-
balhar, gerando taxas de de-
semprego ainda muito ele-
vadas na série estatística
mais recente da pesquisa. O
incremento observado mais
recentemente para as ocu-
pações tem se dado muito
em função da reabertura de
atividades que haviam sido
mais duramente atingidas
pelas medidas de distancia-

mento social no início da
pandemia e, em parte não
desprezível, pelo avanço da
informalidade.
2 Na medida do IBGE, que
desconsidera trabalhadores
sem carteira no setor público,
mas inclui aqueles sem car-
teira no setor privado, em-
pregados domésticos sem car-
teira, trabalhadores por conta
própria e empregadores sem
registro no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ), em
ambos os casos, o total de in-
formais cresceu 12,5% na
comparação entre o trimestre
março-maio deste ano e igual
período do ano passado, evo-
luindo de 34,776 milhões para
39,129 milhões – ou seja, per-
to de 4,353 milhões de traba-
lhadores a mais lançados na
informalidade. Esse número
correspondeu a 46,5% de to-
das as ocupações abertas no
período em todo o mercado
de trabalho.
2 As ocupações que de-
mandam menor qualificação
responderam ainda por dois
terços daqueles que conse-
guiram emprego desde mar-
ço-maio de 2021. Esse con-
tingente saiu de 45,040 mi-
lhões para 51,256 milhões,
num acréscimo de 6,216 mi-
lhões (alta de 13,8%). (Espe-
cial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Informalidade ajuda emprego 
a bater um recorde enganoso

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,8% no tri-
mestre encerrado em maio de 2022, porém a falta de tra-
balho ainda atinge 10,6 milhões de brasileiros em todo
país. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (30)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, esta é a primeira vez nos
últimos 6 anos que os índices de desemprego saem da
casa dos 2 dígitos, o que representa a menor taxa re-
gistrada no Brasil desde o trimestre que se encerrou
em janeiro de 2016, que ficou em 9,6%. Entre os semes-
tres que se encerraram em maio, a taxa atual é a
menor desde 2015, que registrou, na época, 8,3%.

As informações fazem parte da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e, no
último levantamento, a taxa de desemprego estava em
10.5%, atingindo cerca de 11,3 milhões de brasileiros.

“O cenário atual reflete o processo de recuperação de
grandes perdas econômicas que aconteceram em 2020”,
diz Thomas Carlsen Co-fundador de, startup especializada
em controle de ponto online e gestão de departamento
pessoal. “Estamos vendo uma retomada de empresas
inadimplentes que estão voltando a bater ponto conosco
e que vêm reabrindo processos de admissão de funcio-
nários para posições estratégicas em seus negócios, o
que é um bom indicativo”, afirma o executivo.

A pesquisa ainda indica que a criação de vagas foi
mais expressiva nos setores de administração pública,
defesa, seguridade social, educação, saúde humana e
serviços sociais..

O contingente de pessoas ocupadas (97,5 milhões)
foi recorde da série iniciada em 2012, com alta de 2,4%
(mais 2,3 milhões) ante o trimestre anterior e de 10,6%
(mais 9,4 milhões) ante o mesmo período de 2021. O
nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na
população em idade de trabalhar), estimado em 56,4%,
subiu 1,2 p.p. frente ao trimestre anterior (55,2%) e de
4,9 p.p. ante igual trimestre de 2021 (51,4%).

A taxa composta de subutilização (21,8%) caiu 1,7
ponto percentual em relação ao trimestre de dezembro
de 2021 a fevereiro de 2022 (23,5%) e 7,4 p.p. ante o tri-
mestre encerrado em abril de 2021 (29,2%). É a menor
taxa para o trimestre desde 2016 (20,5%). A população
subutilizada (25,4 milhões de pessoas) caiu 6,8% (menos
1,8 milhão) frente ao trimestre anterior (27,3 milhões)
e 23,8% (menos 7,9 milhões) na comparação anual.

A população subocupada por insuficiência de horas
trabalhadas (6,6 milhões) ficou estável ante o trimestre
anterior e caiu 11,1% (menos 827 mil pessoas) no ano.

A população fora da força de trabalho (64,8 mi-
lhões de pessoas) caiu 0,8% ante o trimestre anterior
(menos 506 mil) e 4,7% (menos 3,2 milhões) na
comparação anual.

A população desalentada (4,3 milhões de pessoas)
caiu 8,0% em relação ao trimestre anterior (menos 377
mil pessoas) e 22,6% (menos 1,3 milhão de pessoas) na
comparação anual.  O percentual de desalentados na
força de trabalho ou desalentada (3,9%) caiu 0,4 p.p.
frente ao trimestre anterior e 1,3 p.p. frente ao mesmo
trimestre do ano anterior.

O número de empregados com carteira de trabalho
assinada no setor privado (exclusive trabalhadores do-
mésticos) foi de 35,6 milhões, subindo 2,8% (981 mil
pessoas) frente ao trimestre anterior e 12,1% (mais 3,8
milhões de pessoas) na comparação anual.

O número de empregados sem carteira assinada no
setor privado (12,8 milhões de pessoas) foi o maior da
série. Este contingente cresceu 4,3% em relação ao tri-
mestre anterior (mais 523 mil pessoas) e 23,6% (2,4 mi-
lhões de pessoas) no ano.

O número de trabalhadores por conta própria
(25,7 milhões de pessoas) manteve-se estável ante o
trimestre anterior, mas subiu 6,4% (mais 1,5 milhão
de pessoas) no ano.

O número de trabalhadores domésticos (5,8 mi-
lhões de pessoas) apresentou estabilidade no con-
fronto com o trimestre anterior e subiu 20,8%
(mais 995 mil pessoas) no ano.

O número de empregadores (4,2 milhões de pessoas)
cresceu 4,1% em frente ao trimestre anterior (168 mil
pessoas) e 16,2% (590 mil pessoas) na comparação anual.

O número de empregados no setor público (11,6 mi-
lhões de pessoas) cresceu 2,4% frente ao trimestre an-
terior e ficou estável na comparação anual.

A taxa de informalidade foi de 40,1% da população
ocupada (ou 39,1 milhões de trabalhadores informais)
contra 40,2% no trimestre anterior e 39,5% no mesmo
trimestre de 2021.  (ABr)

Informalidade atinge 40,1% da população ocupada no Brasil

81,9% dos recursos do FCO
serão para pequenos negócios

BALANÇO

EconômicaTaxa de
desemprego
cai para 9,8%
em maio

Em nova rodada de análises
de projetos, a Câmara Delibe-
rativa do Conselho de Desen-
volvimento do Estado aprovou
79 cartas-consulta ao Fundo
Constitucional do Centro-Oeste
(FCO), na modalidade Rural. O
volume de financiamentos au-
torizados chegou a R$ 105,2 mi-
lhões, sendo 46,8% destinados
a estabelecimentos rurais de
pequeno porte; 35,1%, peque-
no-médio porte; e 18,1%, médio
porte. O tíquete médio por pro-

posta ficou em R$ 1,3 milhão.
Os projetos deferidos pre-

veem a aplicação da maior par-
te dos recursos em aquisição
de máquinas e implementos.
Outros itens contemplados são
matrizes, benfeitorias, irrigação,
pastagens, sistemas fotovoltai-
cos, eletrificação e outros. 

Na 379ª Reunião da Câmara
Deliberativa do Conselho de
Desenvolvimento do Estado,
as atividades contempladas
com recursos do FCO Rural

foram produção de grãos
(soja/milho), bovinocultura de
corte, cana-de-açúcar e avi-
cultura. A estimativa é que os
novos investimentos criem 136
empregos diretos em 52 mu-
nicípios goianos. Entre os dez
municípios contemplados com
maiores volumes de recursos
nesta rodada estão: Jataí,
Edéia, Rio Verde, Bom Jesus
de Goiás, Bom Jardim de Goiás,
Jussara, Paraúna, Pontalina,
Acreúna e Hidrolina. (ABr)
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Felipe Cardoso

A CPI da Saúde na Assem-
bleia Legislativa de Goiás (Ale-
go) foi alvo, na tarde da última
quinta-feira (30), de mais uma
polêmica. Isso porque a co-
missão recebeu, por intermé-
dio do líder do governo na
Casa, Bruno Peixoto (UB), uma
resposta da Secretaria de Saúde
(SES-GO), alvo, por sinal, de
inúmeras críticas.

O HOJE teve acesso ao do-
cumento repassado aos parla-
mentares. Das 60 laudas, 22
contam com uma explicação
do que foi feito de 2019, quan-
do o governador Ronaldo Caia-
do (UB) assumiu as rédeas do
Estado, até agora. Outras 38
páginas contam com fotos de
maioria sem qualidade, im-
pressas em preto e branco. 

A resposta “fajuta” como
define o deputado Paulo Tra-
balho (PL), que é membro da
Comissão, foi motivo para que
o parlamentar usasse a tribuna
durante o encontro da tarde
de ontem para expor sua in-
dignação. Além de criticar o
texto, o parlamentar ainda acu-
sou os colegas Talles Barreto
(UB), presidente do grupo; e
Francisco Oliveria (MDB), re-
lator da CPI, além dos demais
membros da base governistas
de impedirem a convocação
dos técnicos ligados à regula-
ção da Saúde para prestarem
depoimento. 

Ao O HOJE, o parlamentar
disse que ainda que essas fotos
fossem enviadas à CPI em for-
mato digital, onde seria possí-
vel observá-las com mais cla-
reza, as imagens continuariam
“desprezáveis”. “Essas fotos
não dizem nada com nada, é

uma coisa muito amadora, su-
perficial. Em que isso acres-
centa? O que essas imagens
relatam?”, questionou. 

O deputado Humberto Teó-
filo (Patriota) foi na esteira e
disparou à reportagem: “É um
relatório vergonhoso, desres-
peitoso. São mais de 30 páginas
com fotos que buscam ludi-
briar dizendo que houve re-
volução na saúde. Mas isso
não condiz com a realidade.
Isso nos deixa indignados pois
sabemos o quanto os goianos
estão sofrendo. Muitos estão
esperando cirurgias eletivas,
exames e vagas em UTIs”. 

Depois, o deputado ainda
disparou contra o secretário

de Saúde, Sandro Rodrigues,
que, segundo ele, sequer teve
a “hombridade” de comparecer
ao Parlamento. “Ele foi blin-
dado pelos deputados da base
que estão lá para que a CPI
termine em pizza. Vamos in-
gressar com uma ação para
que possamos convocar pes-

soas relacionadas à regulação
da saúde. Com essa decisão
vamos exercer nosso direito
de investigar”, garantiu. 

Para além do fosco 
Nas primeiras páginas do

documento repassado pela se-
cretaria aos deputados, a pasta
afirma que desde 2019 até o
presente momento, o Governo
inaugurou seis policlínicas e
sete hospitais, “promovendo
uma verdadeira revolução na
saúde”. Segundo a SES-GO isso
teria beneficiado a população
das mais diversas localidades
do Estado e de variadas classes
sociais “que passaram a contar
com serviços de saúde mais

próximos e abundantes”. 
E continua: “até 2018 tínha-

mos um quantitativo de so-
mente 244 leitos de UTIs loca-
lizados em três municípios de
modo que a gestão da saúde
ampliou o quantitativo para
cerca de 800 leitos que passa-
ram a estar disponíveis em 27

cidades”. Em outro trecho a
pasta reforça que também fo-
ram investidos 2,7 milhões na
reforma e revitalização de he-
mocentros regionais. 

Também foi destacado os
“relevantes investimentos” rea-
lizados em equipamentos de
saúde, tidos como fundamen-
tais para a efetividade do ser-
viço públicos. Na sequênca a
secretaria apresentou um cro-
nograma de ações e suas pre-
visões de entrega. 

A tecnologia implantada
para melhoria dos sistemas
de regulação da saúde tam-
bém foi destaque no relató-
rio encaminhado à Alego.
Segundo o Executivo esses

investimentos teriam con-
tribuído com a transparên-
cia e qualificação dos pro-
cessos internos. 

“Mesmo com tantos desa-
fios e incremento de riscos,
a SES-GO não se mostrou
inerte em momento algum e
utilizou sua capacidade de

planejamento para aprimorar
os processos de trabalho e
transparência, a fim de pro-
mover os resultados mais
proveitosos ao interesse da
saúde pública”, escreveu. 

Em outro trecho a Saúde
rememorou, ainda, o enfren-
tamento à pandemia. “Nesse
contexto, as variáveis se in-
tensificaram, gerando um
peso maior ao labor da saúde
pública e aos seus executo-
res, fato que muitas vezes
implica na materialização
de riscos inerentes ao cená-
rio”. E finalizou: “é inegável
que o trabalho que foi exer-
cido heroicamente pelos
servidores da saúde pública
estadual que, em somatória
a uma gestão eficiente e pla-
nejada, propiciaram uma
sistemática e eficaz refor-
mulação do sistema único
estadual com foco na regio-
nalização que beneficia toda
a população goiana”.

O descompasso entre go-
vernistas e oposicionistas,
bem como os prejuízos desse
enfrentamento à condução
dos trabalhos foi tema da co-
luna Xadrez do grupo O HOJE
na última quinta-feira. Confira
o texto, assinado pelo jorna-
lista Wilson Silvestre. (Espe-
cial para O Hoje)

Das 60 laudas, 22 contam com explicação do que foi feito desde 2019. Outras 38 contam com fotos, a maioria sem qualidade, impressas em preto e branco

O Plenário do Senado apro-
vou na noite de quinta-feira
(30) a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que institui
estado de emergência até o fi-
nal do ano para ampliar o pa-
gamento de benefícios sociais
(PEC 1/2022). Agora a proposta
será encaminhada para análise
da Câmara dos Deputados.

A PEC prevê R$ 41,25 bi-
lhões até o fim do ano para a
expansão do Auxílio Brasil e
do vale-gás de cozinha; para
a criação de auxílios aos ca-
minhoneiros e taxistas; para
financiar a gratuidade de
transporte coletivo para ido-
sos; para compensar os esta-
dos que concederem créditos
tributários para o etanol; e

para reforçar o programa Ali-
menta Brasil.

Esse valor não precisará
observar o teto de gastos, a
regra de ouro ou os dispositivos
da Lei de Responsabilidade
Fiscal que exigem compensa-
ção por aumento de despesa e
renúncia de receita.

O reconhecimento de esta-
do de emergência serve para
que os pagamentos não violem
a legislação eleitoral. A criação
de benefícios destinados a pes-
soas físicas é proibida em ano
de eleições. A única exceção é
a vigência de estado de emer-
gência (Lei 9.504, de 1997).

Todas as medidas têm dura-
ção prevista até o final do ano
de 2022. (Agência Senado)

Senado aprova PEC do estado de emergência
BENEFÍCIOS SOCIAIS

A proposta, que recebeu 72 votos favoráveis e só um contra, segue para votação na Câmara dos Deputados

“Vergonhoso e
desrespeitoso”,
comenta o
deputado ao
receber documento
carregado, em sua
maioria, por
imagens.
Parlamentar
promete ação na
tentativa de superar
maioria governista
dos deputados e
garantir oitiva com
secretário de Saúde

SES envia relatório com 40 fotos
de má qualidade à CPI da Saúde 

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2022
ohoje.com

O meio político sabe como uma CPI começa, mas não sabe quando

termina e muito menos o resultado. Muitas delas acabam em ‘pizza’,

como se diz na linguagem popular, e contribuem para aumentar a irritação das

pessoas com os parlamentares, principalmente em ano eleitoral” 

{{

Waldemir Barreto / Agência Senado 

Coluna Xadrez
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Thauany Melo

Uma pesquisa do instituto
Datafolha mostrou que cerca de
20% dos eleitores com alguma
religião que frequentam locais
de culto afirmam que recebem
instruções de voto. Em geral, as
recomendações são para escolha
de candidatos religiosos e orien-
tações sobre como agir em rela-
ção à política. Do total de entre-
vistados, 51% se declararam ca-
tólicos, enquanto 26% disseram
ser evangélicos. 

De acordo com o levanta-
mento, os conselhos para os
eleitores são mais comuns en-
tre evangélicos que católicos.
No entanto, a maioria dos en-
trevistados, próximo a 80% em
ambas as religiões, declaram
que não há tentativa de inter-
ferência política. 

Dos 20% que dizem rece-
ber orientações em igrejas
sobre a eleição, 6% declaram
segui-las integralmente, dos
quais 9% entre evangélicos e
6% entre católicos. Já 8% afir-
mam obedecer em parte, sen-
do 12% entre evangélicos e
6% entre católicos. Outros 6%
dizem ignorar as orientações,
com essa opinião 7% são
evangélicos e 6% católicos.

Eleitores com menos es-
colaridade confirmam as
orientações vindas de igrejas
no campo político. 26%, em
comparação com a média ge-
ral. Entre eles, 11% afirmam
seguir completamente as ins-
truções, 8% parcialmente e
7% não seguem. Entre elei-
tores de maior escolaridade,
o número de entrevistados
que dizem receber instruções
no campo político cai dentro
dos templos cai para 15%.
Destes, 2% dizem seguir com-
pletamente, 5% parcialmente
e 7% não seguir.

Quando observada a ren-
da, é mais comum (23%) que
fiéis de famílias que ganham
até dois salários mínimos fre-
quentem mais templos em
que líderes religiosos tentem
orientar politicamente os fiéis.
Os que dizem seguir plena-
mente são 8%, parcialmente
8% e não seguem 7%.

Entrevistados com renda
acima de dez salários são os
que menos declaram influência
nesse âmbito: 10% dizem ouvir
direcionamentos sobre o voto.
Deles, 4% dizem seguir com-
pletamente, 4% parcialmente
e 2% não seguem.

O Datafolha ouviu 2.556

pessoas com mais de 16 anos
em 181 cidades do país. A
margem de erro da pesquisa
é de dois pontos percentuais
para mais ou menos.

Católicos e evangélicos
Para o cientista político Leh-

ninger Mota, os cristão não
apresentam unidade no voto.
Apesar de muitos optarem pelo
conservadorismo, há uma par-
cela considerável que escolhe
candidatos mais progressistas.
“Quando falamos em cristãos
estamos nos referindo a mais
de 85% da população brasilei-
ra, logo podemos notar que
não há, politicamente falando,

uma unidade na decisão do
voto nesse segmento”, explicou. 

“Por outro lado, devemos
reconhecer que existe uma
pauta conservadora que con-
segue abarcar boa parte dos
votos dos evangélicos e é com
essa pauta que líderes religio-
sos neopentecostais principal-
mente, conseguem uma ampla
adesão dos fiéis aos candidatos
que se propagam como defen-
sor da família, moral, contra o
casamento homoafetivo, contra
o aborto, ideologia de gênero
e daí por diante”, completou.

O especialista apontou que
a maioria dos evangélicos ten-
dem a apoiar o atual presi-

dente Jair Bolsonaro (PL). Em
contrapartida, os católicos são
mais propensos a optar pelo
ex-presidente Lula (PT) “A
maioria dos evangélicos
apoiam o atual presidente Bol-
sonaro por enxergar nele um
defensor das pautas conser-
vadoras. Já os católicos não se
rendem a esse discurso e de-
claram que sua intenção de
voto é no ex-presidente Lula.
Então, claramente, podemos
afirmar que existe uma parcela
dos cristãos que votam basea-
dos no conservadorismo, mas
isso está muito longe de ser
unanimidade”, pontuou. (Es-
pecial para O Hoje)

“Estamos nos referindo a mais de 85% da
população brasileira, logo podemos notar que
não há, politicamente falando, uma unidade
na decisão do voto nesse segmento”, diz
cientista político Lehninger Mota

Dos 20% de eleitores com alguma religião que recebem instruções de voto, 6% seguem orientação

Cristãos não seguem escolha
unânime na hora de dar o voto
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Reprodução

PRF contra Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro já perdeu o

apoio das classes da Polícia Federal. Agora,
uma enquete de quarta-feira num grupo
de Telegram dos Rodoviários Federais, ao
qual a Coluna teve acesso, mostrou a de-
bandada da categoria que o apoiou em
2018 – e que vez ou outra faz sua escolta
nas “motociatas”. De mais de 4 mil signa-
tários do grupo, 1.042 responderam a pes-
quisa. Destes, 43% disseram que não votam
nem em Bolsonaro (PL) nem em Lula da
Silva (PT). Pior para o presidente, outros
33% escolheram o petista; 14% indicam
votar “branco/nulo” e apenas 10% indicam
voto no atual presidente do Brasil. Ontem,
a insatisfação ficou clara para o Palácio do
Planalto. Em evento da PRF em Florianópolis
(SC), a FenaPRF exibiu uma faixa num mo-
nomotor fretado com a frase: “Nada a co-
memorar, Bolsonaro mentiu pros PRF”.

Garanhão do chefe
Tem mais ingrediente político no pe-

dido de demissão do presidente da Caixa
Pedro Guimarães. Não foram só as sus-
peitas de amassos oficiais (e extraoficiais)
em secretárias que derrubaram o chefão
do banco. Economistas da Caixa insatis-
feitos com a gestão apontam, entre portas,
que Guimarães maquiou números ele-
vados divulgados ao presidente e ao
mercado, adicionando vendas de ativos
como lucros alcançados em operações
de rotina. Ou seja, Guimarães pode ter
dado uma pedalada nas contas.

CNC: S de $aúde
Vai cair o contrato emergencial feito pela

atual gestão de Karina Câmara no Senac-DF,
sem licitação, conforme reportamos. Preo-
cupada, a direção da Confederação Nacional
do Comércio passa a lupa e entrou no circuito:
embora cite que as regionais têm autonomia
para gestão, soltou uma nota ontem afirmando
que a instituição em Brasília “já está com
novo pregão para contratação de plano de
saúde pronto para ser lançado no mês de ju-
lho”. A conferir.

Goiás & Quadradinho
O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) –

que já ocupou poltrona na Casa Alta – terá
um páreo duro em Goiás na disputa ao Senado.
Seu concorrente direto será o deputado federal
João Campos (Republicanos), que conta com
o voto evangélico e o voto bolsonarista. Campos
e Damares Alves (candidata ao Senado pelo
DF) terão, aliás, o mesmo número de urna e
farão campanha juntos nas cidades goianas
no Entorno da capital federal – onde mora
muita gente que vota em Brasília.

Fora do ar...
Diretores dos dois canais estão em pé de

guerra “fora do ar”. O que se comenta na
praça é que a turma da EBC, com ciúme da
TV Escola, tem espalhado que esta acabou,
com intuito de tomar os fornecedores do
canal irmão. A EBC chegou até a retirá-la da
programação. A TV Escola, embora estatal,
recebe mais publicidade que o canal do Palácio
do Planalto. A EBC custa meio bilhão de reais,
e a outra, cerca de 10% disso.

Vergonha internacional
O Brasil é o terceiro país que mais perdeu

liberdade de expressão nos últimos 10 anos,
aponta levantamento da ONG ARTIGO 19 lan-
çado ontem. Atrás apenas de Hong Kong e
Afeganistão, o País teve redução de 38 pontos
na escala do ranking global que reúne infor-
mações de 161 nações em 25 indicadores. Os
dados do documento mostram que, de 2015 a
2021, o país caiu 58 posições no ranking, che-
gando à 89ª posição. (Especial para O Hoje)

Gastos para candidatos a presidente devem chegar a R$ 88 milhões

Na última quinta-feira (30), o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) confirmou que haverá limite de gastos para as
campanhas eleitorais de 2022. O valor proposto será o
mesmo de 2018, de acordo com a inflação da época.

Segundo a reportagem da analista Carolina Brígido, o
limite de gastos para as campanhas à presidência da República
devem chegar em R$ 88 milhões. Entretanto, se houver um
segundo turno, o valor mínimo é de R$ 58 milhões.

As campanhas estão previstas para começar oficial-
mente a partir do dia 15 de agosto e a prestação de
contas parcial das candidaturas em 13 de setembro.

O ministro Alexandre de Morais afirma que haverá
um acréscimo de limite de acordo com cada candidatura.
“Será possível que mais candidaturas tenham possibili-
dade de se mostrar ao eleitorado”, argumentou.

Em 2018, o cargo de presidente da República teve
um limite R$ 70 milhões para o primeiro turno e R$ 35
milhões para o segundo turno. Já as campanhas de de-
putado federal, tiveram o valor de R$ 2,5 milhões e R$ 1
milhão para os cargos de deputados estadual.

A decisão deveria ter sido feita um ano antes das
eleições, mas o Congresso Nacional não entrou em con-
senso. Em nota, o TSE avisa que os valores oficiais
devem ser atualizados e divulgados até o dia 20 de
julho. (Victória Vieira, especial para O Hoje)

TSE apresenta
limites de
gastos para
campanhas 
de 2022

Roque de Sá/Agência Senado



ESPORTES n 7

Breno Modesto

Três dias após empatar
com a Ponte Preta, o Vila
Nova volta a campo pela Série
B do Campeonato Brasileiro.
Lanterna da competição na-
cional, com 12 pontos con-
quistados, o time comandado
pelo técnico Dado Cavalcanti
encara o líder Cruzeiro, fora
de casa, no Mineirão.

Pela segunda partida con-
secutiva, o Colorado não terá
seu comandante à beira do
gramado. Por conta de um
cartão amarelo, que foi seu
terceiro, e um vermelho, re-
cebidos diante do Criciúma,
o treinador vilanovense foi
suspenso por dois jogos. Como
já cumpriu um, ainda precisa
cumprir outro.

A boa notícia para o Tigre,
que tentará encerrar um je-
jum de 10 jogos sem vitórias,
sendo nove pela Segundona
e um pela Copa do Brasil, é

o retorno do volante Arthur
Rezende. Diante da Macaca,
o camisa 8 cumpriu suspen-
são automática. 

Além do retorno de Art-
hur Rezende, Dado Caval-
canti deve promover mais
mudanças na escalação ini-
cial colorada. O meia-ata-
cante Matheuzinho, que foi
reserva na última terça-feira
(28), deve começar o jogo.
No ataque, há uma dúvida
entre Rubens e Pablo Dyego.

O restante do time deve ser
o mesmo do último duelo.

Cruzeiro
Do lado da Raposa, a prin-

cipal novidade para o confron-
to contra o Tigre é o retorno
do meia uruguaio Léo Pais.
Por conta de um edema mus-
cular na coxa direita, o jogador
ficou fora dos jogos contra Pon-
te Preta, Fluminense e Sport.
De volta, ele disputa a condição
de titular da ala direita com o

garoto Geovane Jesus.
Em contrapartida, o téc-

nico Paulo Pezzolano ainda
não terá à sua disposição o
atacante Rafael Silva. Desta
maneira, a tendência é de
que o Cruzeiro repita o ata-
que do último jogo. Luvan-
nor e Daniel Júnior devem
ser os escolhidos para for-
mar o trio ofensivo ao lado
do centroavante Edu.

Além de Rafael Silva, ou-
tros jogadores também estão

entregues ao departamento
médico do time celeste. O go-
leiro Gabriel Brazão, o meia
João Paulo e o atacante Jajá
seguem em tratamento e tam-
bém não serão relacionados
para enfrentar o Tigre.

Histórico
A partida desta sexta-fei-

ra (1) será a décima quarta
da história entre Cruzeiro e
Vila Nova. Com sete vitórias,
quem mais triunfou foi a
Raposa. O Tigre venceu ape-
nas duas vezes. Além disso,
as equipes empataram em
outras quatro oportunida-
des. O último encontro entre
os clubes aconteceu no ano
passado. Pela 33ª rodada da
Série B do ano passado, mi-
neiros e goianos ficaram no
1 a 1, no Estádio Indepen-
dência. Naquela noite de 1
de novembro, Clayton mar-
cou o gol vilanovense. (Es-
pecial para O Hoje)

No Mineirão, Vila Nova enfrenta o Cruzeiro, líder da Série B

Contra o Cruzeiro, o atacante Pablo Dyego deve ser mantido entre os titulares Fernando Brito/Vila Nova FC

lídEr contra lanterna

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2022
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TÉCNiCaFICHA

Data: 1 de julho de 2022. Horário: 21h30. Local: Estádio Mineirão, em belo Horizonte (MG). Ár-
bitro: Edina alves batista (Fifa/SP). Assistentes: Neuza inês back (Fifa/SP) e Leila Naiara Moreira

da Cruz (Fifa/dF). VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cruzeiro: Rafael Cabral; zé ivaldo, Lucas oli-
veira e Eduardo brock; Willian oliveira, Neto

Moura, Geovane Jesus e Matheus bidu; daniel
Junior, Edu e Luvannor.

Técnico: Paulo Pezzolano

Vila Nova: Tony; alex Silva, Rafael donato, alis-
son Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Pablo Ro-
berto e arthur Rezende; Matheuzinho, Pablo

dyego (Rubens) e diego Tavares.
Técnico: Pedro Gama

xCruzeiro Vila Nova

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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O Atlético Goianiense abriu
as oitavas de final da Copa Sul-
Americana com derrota. Pelo
jogo de ida do mata-mata da
competição internacional, o
time comandado pelo técnico
Jorginho foi derrotado pelo
Olimpia, do Paraguai, fora de
casa. No Estádio Defensores
del Chaco, o Dragão foi derro-
tado pelo Rey de Copas por 2
a 0. Derlis González e Alejandro
Silva marcaram os gols do
triunfo paraguaio.

Com o resultado, o Rubro-
Negro precisará vencer o jogo
da volta, que acontecerá na
próxima quinta-feira (7), às
21h30, no Estádio Serra Dou-
rada, por, no mínimo, dois gols
de diferença, para decidir a
vaga nas penalidades máxi-
mas. Caso vença por três ou
mais gols, estará classificado.
Vitória por diferença de um
gol, empate ou derrota elimi-
nam o time goiano.

O jogo
A partida disputada no De-

fensores del Chaco começou
com as duas equipes se estu-
dando bastante. O primeiro
grande lance de perigo acon-

teceu na marca de oito minu-
tos. E foi dos donos da casa.
De fora da área, o volante Hugo
Quintana resolveu arriscar. A
bola acabou desviando na de-
fesa rubro-negra e passou à
esquerda do goleiro Ronaldo.

O Atlético Goianiense teve
sua primeira oportunidade
apenas aos 31 minutos. Luiz
Fernando recebeu na ponta
esquerda, cortou para o meio
e, da entrada da área, mandou
uma bomba, que o goleiro Ol-
veira espalmou. No rebote, o
atacante argentino Diego Chu-

rín chegou completando e, no-
vamente, o arqueiro do Rey
de Copas fez a defesa e mandou
pela linha de fundo.

No minuto seguinte, o time
paraguaio quase abriu o placar.
A defesa atleticana saiu jogando
errado e a bola sobrou para
Derlis González. Dentro da área,
ele descolou um passe para Re-
calde, que ficou frente a frente
com Ronaldo. O atacante fina-
lizou e viu o arqueiro, heroica-
mente, salvar o Dragão.

O Olimpia foi aumentando
seu volume de jogo e conseguiu

inaugurar o placar na marca
de 35 minutos. Depois de uma
troca de bola envolvente, Ro-
naldo espalmou um chutaço
que veio do meio da área. No
entanto, o goleiro atleticano aca-
bou dando rebote para Derlis
González, que chegou comple-
tando para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o
Atlético Goianiense começou
pressionando e quase empatou
o jogo. Churín recebeu na área
e, fazendo bem o papel de cen-
troavante, escorou para o vo-
lante Marlon Freitas, que che-

gava em velocidade. O camisa
8 chegou chutando colocado e
acertou a trave de Olveira. Por
muito pouco, o Dragão não
deixou tudo igual no Defenso-
res del Chaco.

No minuto seguinte, foi a
vez de Airton ficar no quase.
Após jogada individual pela
ponta esquerda, o atacante in-
vadiu a área dos mandantes e
arriscou o chute cruzado. Bem
colocado, o goleiro Olveira es-
palmou e evitou o empate.

Pouco depois, o Dragão foi
castigado. Autor do primeiro
gol, Derlis González deu um
belíssimo passe para Alejandro
Silva, que conseguiu ser mais
ágil que a defesa goiana e,
mesmo entre dois marcadores,
mandou a bola para o fundo
do gol, ampliando o resultado
e a vantagem paraguaia.

Em maior desvantagem, o
Rubro-Negro mudou e foi para
cima. Com um time ofensivo,
o Atlético quase conseguiu di-
minuir. Shaylon e Airton per-
deram boas oportunidades
para marcar o tento de honra
do Dragão. Do lado paraguaio,
Derlis González ainda colocou
outra bola na trave. Mas o re-
sultado acabou sendo mesmo
o 2 a 0. (Especial para O Hoje)

Fora de casa, Atlético Goianiense é derrotado no
jogo de ida das oitavas da Sul-Americana

dErrota na ida
No Estádio Defensores del Chaco, o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Olimpia por 2 a 0

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2022
ohoje.com

Conmebol

TÉCNiCaFICHA

Data: 30 de junho de 2022. Horário: 21h30 (de brasília). Local: Estádio defensores del Chaco, em as-
sunção (PaR). Gols: derlis González (35’/1T) e alejandro Silva (10’/2T) - oLi. Árbitro: Piero Maza (CHi).

Assistentes: alejandro Molina (CHi) e Claudio urrutia (CHi). VAR: Juan Lara (CHi)

Olimpia: olveira; otálvaro, Luis zárate, Salce-
do e iván Torres; Marcos Gómez, Hugo Quin-

tana (adelio zárate), alejandro Silva (Salazar) e
Fernando Cardozo; Recalde (Walter González)

e derlis González.
Técnico: Julio César Cáceres

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ra-
mon Menezes e Jefferson (arhur; baralhas

(Shaylon), Marlon Freitas e Jorginho (airton);
Wellington Rato (Léo Pereira), diego Churín e

Luiz Fernando (Edson Fernando).
Técnico: Jorginho

2x0 Olimpia Atlético-GO



CIDADES n 9

Sabrina Vilela 

Empresário do ramo de calçados
há 18 anos, Wandeilson Ferreira Sea-
bra,46, sempre vendeu seus produtos
em sua loja física em Goiatuba, há
200 km de Goiânia. Mas, há cerca
de 90 dias ele foi surpreendido com
diversas ligações de clientes - a maio-
ria de São Paulo e Rio de Janeiro -
com ameaças e reclamações porque
os produtos que eles pediram não
chegavam. Foi quando Wandeilson
percebeu que se tratava de um golpe. 

Desesperado e sem saber o que
fazer, ele recorreu às delegacias da
sua cidade, no entanto sem sucesso
algum, apenas com o Boletim de
Ocorrência registrado. Ele descobriu
que o site lojasnacional.com estava
fazendo uso do nome da sua em-
presa, CNPJ dele e número de tele-
fone. Os clientes faziam o pedido e
pagavam os boletos em outros no-
mes, mas a entrega nunca chegava.
Com isso ele já pagou mais de R$20
mil só de prejuízo sem contar os 90
processos e 1800 reclamações por
meio do Reclame Aqui. 

Segundo a vítima, a empresa está
com registro na Califórnia, Estados
Unidos, o que dificulta mais a ação
da polícia brasileira para resolver
o caso. Entretanto, enquanto a si-
tuação não é resolvida, o empresário
está passando por dificuldades e
muita dor de cabeça. “Recebo re-
clamações por meio de e-mail, tele-
fonema e notificação judicial. Quan-
do falam comigo eu ajo com hones-
tidade, explico para os clientes que
eu não tenho nada haver com o que
está acontecendo e que eles foram
vítimas de um golpe. Mas, no fim,
eles me culpam pelo dinheiro que
perderam”, conta ofegante. 

Ele chegou a ir até a Delegacia
Estadual de Investigações Criminais
(Deic) por três vezes, contudo foi
simplesmente ignorado. Segundo ele,
na segunda -feira (27) quem o aten-
deu foi a recepcionista e a escrivã
que o afirmaram que a delegacia
não cuidava desse tipo de crime.

“Estou me sentindo como se o

crime compensasse. Sou trabalhador
, batalhador e a justiça simplesmente
acovarda. Existem cerca de 300 a
500 sites falsos no país. A estratégia
agora é fazer vítimas no interior.
Eu não vejo saída e nem o término
disso tudo”, relata desesperado. 

Dados de Goiás 
O Anuário Brasileiro de Seguran-

ça Pública se baseia em informações
fornecidas pelas secretarias de se-
gurança pública estaduais, pelas po-
lícias civil, militar e federal, entre
outras fontes oficiais da Segurança
Pública. Segundo a divulgação sobre
estelionato por meio eletrônico, Goiás
registrou em 2021 cerca de 55 mil
casos desse crime. O aumento foi
bem evidente em relação aos anos
de 2019 e 2020 que registraram 21
mil casos e 35 mil respectivamente. 

Goiás está em sexto lugar entre
os estados que mais registraram casos
de estelionato por meio eletrônico.
Em primeiro lugar está Minas Gerais
com 112.8 mil; seguido de Rio Grande
do Sul com 90 mil; Rio de Janeiro

com 70 mil; Santa Catarina com 64
mil; e em quinto lugar Ceará com 57
mil casos registrados só em 2021. O
aumento foi evidente na maioria dos
estados citados e em Goiás não foi
diferente já que a modernidade veio
para facilitar ainda mais  a vida,
mas pessoas de más intenções usam
para prejudicar trabalhadores. 

Qualquer um pode 
sofrer estelionato 

O advogado Eduardo Costa já
teve clientes relatando casos envol-
vendo estelionatos por meio eletrô-
nico e ele afirma que esse tipo de
crime não é de agora. Ele explica
que o estelionato ou fraude eletrô-
nica " é um crime que foi trazido
pela Lei 14.155 de 27 de maio de
2021, que inseriu os parágrafos §
2º-A e B no conhecido “171” do Có-
digo Penal, justamente pela neces-
sidade de abranger os delitos prati-
cados pelos meios eletrônicos, que
antigamente eram abordados de for-
ma genérica, mas agora podem ser
abordados de forma específica. Por

isso não é uma nova modalidade
de estelionato, mas apenas a deli-
mitação do “meio” e “espaço” de
onde a fraude é cometida, inclusive
com aumento de pena com relação
a fraude comum, para gerar um
sentimento de maior reprovabili-
dade desse tipo de conduta".

Costa esclarece que para evitar
passar por isso é necessário reco-
nhecer que qualquer um de nós está
sujeito a passar por tal situação. Ou
seja,"independente do momento, da
formação, da inteligência, capaci-
dade, uma hora ou outra pode acon-
tecer conosco, e se não tivermos
essa visão realista, nossa autocon-
fiança vai nos trair".

Cuidados
Outra receita que Eduardo Costa

dá para evitar cair em golpe é nunca
ter pressa para finalizar um negócio,
porque sempre vai existir oportu-
nidade, como também sempre vai
existir a necessidade. Também ele
afirma que nunca devemos descon-
siderar nossa intuição, caso surja
um sentimento de dúvida. A ten-
dência é minimizar os riscos, pelo
medo de desconfiar demais do ne-
gócio, mas isso deve ser considerado
apenas como cautela para o sábio.
E sempre que possível compartilhar
ou validar a negociação com alguém
de confiança, que pode servir como
uma camada de proteção conforme
explica o advogado. 

Ele esclarece ainda que existem
elementos que sempre vão ocorrer
em um estelionato: pressão psico-
lógica para agir rápido para não
perder oportunidade ou para suprir
uma necessidade, é uma das prin-
cipais características. Também in-
duzem a vítima a não falar nada
com ninguém, se aproveitando da
distração do alvo. Se aproveitam
da boa-fé, confiança e sentimento
de caridade que é inato de boas
pessoas. Segundo ele, o primeiro
passo para identificar a fraude é
verificar se há tentativa de induzir
ou forçar alguém a fazer algo apa-
rentemente vantajoso. 

Eduardo Costa explica que em
casos de fraude todos saem per-
dendo visto que crimes desse tipo
são tidos como de pouca relevância.
Mas, conforme ele elucida quando
uma pessoa ou empresa é prejudi-
cada por alguma fraude cometida,
direta ou indiretamente todos nós
somos vítimas, enquanto sociedade. 

"Existe um repasse do custo de
cada fraude que acontece no mer-
cado para o nosso bolso, mesmo
que indireto e mesmo quando não
somos a vítima específica do golpe.
Certamente as empresas, bancos
e o próprio governo contabilizam
os gastos para nos cobrar através
do aumento dos preços, juros, ta-

rifas e impostos, e no fim, todos
nós pagamos a conta!"

Ele acredita que talvez por con-
ta desse repasse do custo, que a
vítima de uma fraude bancária,
por exemplo, não consegue travar
a transação imediatamente ao no-
ticiar o fato ao banco, ou ao pro-
curar algum dos órgãos do Sistema

Nacional de Defesa do Consumidor
(SNDC), "a burocracia e desinte-
resse é tão grande, o que dificulta
estancar ou parar o golpe imedia-
tamente, pois afinal, quem detém
os meios para solução não é quem
sofre os prejuízos, pois distribui
a despesa para a coletividade".
(Especial para O Hoje)

O Estado registrou mais de 55 mil casos em 2021; Vítima  teve prejuízo de mais de R$ 20 mil

Custos das fraudes são repassados para os clientes

O aumento foi bem evidente em relação ao total do crime registado nos anos de 2019 e 2020, quando as ocorrências chegaram a 21.847 e 35.290 respectivamente

O advogado Eduardo Costa afirma que o primeiro passo para identificar a fraude é 
verificar se há tentativa de induzir ou forçar alguém a fazer algo aparentemente vantajoso

Crimes de estelionato eletrônico
cresceram mais de 57% em Goiás
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Maria Paula Borges

O ex-servidor público da Secretaria de Segurança
Pública e da Prefeitura de Goiânia, Felipe Gabriel Jardim
Gonçalves, de 26 anos, suspeito de matar o pai da ex-na-
morada, João do Rosário Leão, na última segunda-feira
(27/06), foi capturado e será indiciado pelo crime de ho-
micídio duplamente qualificado. O jovem estava escon-
dido na casa da família, no Jardim Riviera, em Goiânia.

O delegado responsável por presidir o inquérito,
Rhaniel Almeida, afirmou que as provas coletadas são
suficientes para o indiciamento e já podem ser enca-
minhadas para a Justiça. Além disso, Almeida ressaltou
que a motivação de Felipe para cometer o crime foi o
boletim de ocorrência registrado contra ele por atitudes
do próprio jovem no sábado anterior (25/06). De acordo
com o delegado, o jovem tinha a intenção de ser policial
e o registro atrapalha o processo.

O homicídio foi considerado duplamente qualificado
levando em consideração o motivo torpe, que acontece
por “motivação imoral, vergonhosa”, e recurso que di-
ficultou a defesa da vítima, uma vez que as imagens de
segurança da farmácia em que o crime aconteceu mos-
tram que o suspeito apareceu de surpresa e a vítima
não teve tempo para reagir. 

Crime
Na última segunda-feira, Felipe Gabriel entrou em

uma farmácia que fica localizada na avenida T-4, no
Setor Bueno, e atirou contra João do Rosário Leão, pai
da ex-namorada e proprietário do estabelecimento. As
imagens registradas pelas câmeras de segurança mos-
tram que o suspeito se aproxima, dispara e depois
salta sobre o balcão, atirando novamente. A irmã da
ex do suspeito, Kennia Bianka, estava presente e disse
que o pai caiu aos pés dela. 

João do Rosário chegou a ser levado ao Hospital
Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro (Hugo)
em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e
faleceu horas depois. 

Buscas e prisão
Segundo informações da Polícia Civil, a corporação

esteve em 30 endereços e 7 cidades até encontrar o
suspeito. Dentre as cidades estavam Senador Canedo,
Goiânia, Aparecida de Goiânia, Joviânia, Pirenópolis,
Piracanjuba e Cristianópolis. Entretanto, Felipe foi
encontrado na noite da última quarta-feira (29/06),
com sua família em uma casa localizada no Jardim
Riviera, em Goiânia.

O delegado Rhaniel Almeida, em coletiva de im-
prensa, afirmou que o jovem se irritou ao saber que
o pai da namorada havia registrado uma queixa
devido a tiros disparados pelo suspeito, no sábado,
na garagem da casa em que a vítima residia com a fa-
mília. Conforme informações do delegado, as queixas
registradas no 1º Distrito Policial (1º DP), dificultariam
o sonho de Felipe de ser policial.

Ainda de acordo com informações fornecidas pelo
delegado, ao perceber a chegada da polícia, o suspeito
teria tentado se esconder na cozinha da casa e a arma
usada no crime estava envolvida em uma sacola plástica
dentro de uma caixa em um canto da cozinha. Ao subir
no muro da casa, a Polícia Civil teve certeza de que
Felipe estava lá, pois um agente encontrou o veículo
utilizado por ele para chegar até o local do crime.

Conforme informações ainda do delegado, 15 a
20 policiais civis estiveram envolvidos na prisão,
mas que houve participação de um número alto de
agentes nas investigações e que cada informação
recebida foi checada. O suspeito não teria reagido
à prisão, sendo que a única reação que teve foi “se
mostrar indignado”.

Felipe Gabriel passou por exame de corpo de
delito no Instituto Médico Legal (IML), além da De-
legacia de Homicídios, onde foi informado sobre o
mandado de prisão temporária, e posteriormente
foi encaminhado para a carceragem da Delegacia
Estadual de Capturas (Decap), onde passaria a noite,
prestando depoimento apenas na quinta-feira
(30/06). (Especial para O Hoje)

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves foi preso na quarta-feira

A Secretaria de Saúde do
Estado de Goiás (SES-GO) in-
formou, nesta quinta-feira (30),
que há quatro casos notifica-
dos de varíola dos macacos
(Monkeypox) no estado. Tra-
ta-se de uma mulher de 43
anos, moradora de Goiânia,
que teve contato com uma pes-
soa de outro município do in-
terior de Goiás, que apresen-
tava sinais semelhantes. As
outras duas notificações são
de contatos próximos da mu-
lher investigada em Goiânia,
monitorados pela Vigilância
Epidemiológica Municipal.

De acordo com a pasta,
as amostras foram coletadas
e enviadas para análise no
Laboratório de Saúde Pú-
blica (Lacen). A paciente e
outras duas pessoas que mo-
ram na mesma casa, mas
que não apresentam sinais
e sintomas, estão isoladas
e sendo monitoradas dia-
riamente. Será feito o diag-
nóstico diferencial para ou-
tras doenças exantemáticas,
e após a confirmação labo-
ratorial, serão tomadas as
medidas necessárias.

Enquanto o outro caso

suspeito no interior do es-
tado, a vigilância municipal
repassou para o orgão de
saúde local.

O número de casos de va-
ríola dos macacos (monkey-
pox) no Brasil chega a 37,
segundo informações do Mi-
nistério da Saúde e da Se-
cretaria de Saúde do Rio de
Janeiro. A secretaria confir-
mou ontem o sexto caso no
estado. Agora, são cinco
ocorrências na capital e uma
na cidade de Maricá, no
Grande Rio. (Rodrigo Melo,
especial para O Hoje)

Goiás tem quatro casos 
notificados de varíola dos macacos

Suspeito de
matar ex-sogro
será indiciado
por homicídio
duplamente
qualificado

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br
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STF moderniza ferramentas 
para atendimento a advogados

O Supremo Tribunal Federal (STF) dis-
ponibiliza aos advogados mais um canal
direto de comunicação com a Corte. Fruto
de parceria do Tribunal com o WhatsApp
e a Robbu, empresa voltada a soluções de
atendimento digital omnichannel, o chatbot
do STF possibilita o acesso a serviços e in-
formações institucionais de interesse dos
representantes legais. O canal já está dis-
ponível no número +55 61 3217-3003 ou
pelo link  https://wa.me/556132173003. O
assistente virtual integra o  Programa de
Combate à Desinformação criado em agosto
de 2021, que prevê medidas educativas e a
difusão de informações oficiais e confiáveis
sobre a Corte. Por meio do recurso, os ad-
vogados podem, de forma rápida e segura,
acessar serviços e tirar dúvidas sobre pe-
ticionamento eletrônico e outros temas.
Os serviços terão ferramentas de acessibi-
lidade (com áudios e/ou vídeos). Ao enviar

uma mensagem para o chatbot, o assistente
perguntará se o usuário gostaria de receber
notícias relevantes sobre o STF. Ao prosse-
guir, receberá um menu de atendimento
com 13 tópicos, entre eles, informações
processuais, pautas e sessões de julgamen-
tos, certidões judiciais, pesquisa de juris-
prudência, dúvidas de advogados e cadastro
no push. O usuário só precisa digitar o nú-
mero correspondente ao tópico que lhe in-
teressa e aguardar os próximos comandos.
Uma das principais funcionalidades é a
opção de receber alertas pelo celular de
qualquer novidade no andamento de pro-
cessos em trâmite no Supremo. Na opção
“Cadastro no push”, o advogado é encami-
nhado para o site do STF para cadastrar
seus dados e informações dos processos
de seu interesse. A partir daí, a cada movi-
mentação desses processos ele receberá
um alerta do assistente virtual.

Diversidade no trabalho

O Tribunal Superior
do Trabalho (TST) pro-
moveu, pela primeira
vez, um debate acerca
da diversidade e da plu-
ralidade no ambiente
do trabalho. A mesa-re-
donda  “Diversidade e
Pluralidade no ambien-
te de trabalho”,  trans-
mitida pelo canal do TST
no YouTube e buscou
reforçar a atuação da
Justiça Trabalhista na
conscientização social

sobre os direitos dessa
parcela da população e
no combate à discrimi-
nação. Para o ministro
Lelio Bentes Corrêa, me-
diador da mesa-redon-
da, “é dever do Poder
Judiciário, e sobretudo
da Justiça do Trabalho,
estar atentos e promo-
ver políticas públicas
que favoreçam a trans-
formação dessa cultura,
que favoreçam a todas,
a todos e a 'todes'.

Redução de visitas

O conselheiro do Con-
selho Nacional do Minis-
tério Público Antônio Edí-
lio Magalhães apresentou
proposta para reduzir o
número de visitas ordi-
nárias realizadas pelo Mi-
nistério Público  em re-
partições policiais, civis
e militares, órgãos de pe-

rícia técnica e aquarte-
lamentos militares. A pro-
posta é que, no exercício
ou no resultado da ativi-
dade de controle externo,
o Ministério Público rea-
lize visita ordinária
ao  menos uma vez ao
ano e, quando necessário,
visitas extraordinárias.

2 6ª Turma do STJ - As medidas cautelares diversas da prisão podem durar enquanto
forem necessárias e adequadas, levando em conta as peculiaridades do caso e do agente,
conforme prevê o artigo 282 do Código de Processo Penal. (Especial para O Hoje)

A Justiça Militar da União pas-
sa a integrar o e-Proc Nacional.
Essa versão do sistema é utilizada
por todos os demais Tribunais,
o que fortalece a integração des-
ta Justiça Especializada com os
demais ramos do Poder Judiciá-
rio. A Justiça Militar da União já
tramitava seus processos pelo
e-Proc/JMU desde 2018, quando
o sistema, customizado para
atender as especificidades desta
Justiça Especializada, foi implan-
tado nas Auditorias e no Superior
Tribunal Militar.

Justiça Militar da
União moderniza
tramitação e 
acesso processual

Câmara aprova reajuste e 
reestruturação para as carreiras policiais

A proposta de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) aprovada pela Comissão
Mista de Orçamento autoriza a reestru-
turação e recomposição salarial da Polícia
Federal, da Polícia Rodoviária Federal e
da Polícia Penitenciária, além das polícias
Civil e Militar e dos bombeiros militares
do Distrito Federal. O projeto original
da LDO (PLN 5/22), de autoria do Poder
Executivo, dá prioridade a reajustes e
reestruturação de carreiras em 2023.
Para que isso ocorra, o plano deve ser

incluído pelo governo no projeto da lei
orçamentária do ano que vem. Ainda foi
autorizado o provimento de cargos e fun-
ções relativos aos concursos vigentes
dessas carreiras, até o montante das
quantidades e dos limites orçamentários
da lei orçamentária para 2023. O texto
ainda proíbe reajuste do auxílio-alimen-
tação ou refeição e da assistência pré-
escolar em percentual superior à variação
acumulada do IPCA desde a última revi-
são de cada benefício.



Júnior Guimarães 

Carreiros de pelo menos 18
municípios de Goiás se encon-
traram ontem (30) para a pro-
cissão até Trindade. A estima-
tiva é que 400 carreiros e três
mil cavaleiros e muladeiros
passem pela Festa do Divino
Pai Eterno. O desfiles dos car-
ros de boi é um dos mais re-
presentativos da Romaria do
Divino Pai Eterno.

Após dias de viagens, os ro-
meiros chegam a Trindade.
Eles passam por pousos im-
provisados, noites frias ao re-
dor de fogueiras. A tradição é
mantida há cerca de 180 anos
por sertanejos que agradecem
ao Divino Pai Eterno pelas gra-
ças que tiveram ou que alme-
jam para a vida no campo.

Na cidade, há comitivas de
carros de boi vindas das cidade
de Jandaia, Mossâmedes, Ria-
nápolis, Anicuns, Nazário, Da-
molândia, Cezarina, Palmeiras
de Goiás, Ouro Verde, Santa
Rosa, Luziânia, Capelinha, In-
humas, Taquaral, Caldas No-
vas, Caldazinha, Cromínia e
Mairipotaba. Outras estão a
caminho e devem chegar a
tempo do desfile.

O evento segue até o dia 3
de julho e cerca de 5 milhões
de pessoas devem passar por
lá. São missas, bençãos, alvo-
radas, desfiles de carros de boi
e procissões. De acordo com a
prefeitura da cidade, a decisão
de realizar o evento foi baseada
nos dados epidemiológicos
apurados pelo Gabinete de
Operação de Emergência e Saú-

de (GOE) em relação à pande-
mia da Covid-19. 

Durante as ações, a orien-
tação é que os idosos e pessoas
com comorbidades usem más-
cara facial. A prefeitura da
cidade disponibilizou dois va-
cimóveis, veículos estrutura-
dos com equipes e imunizan-
tes para atuar em diferentes
pontos. Também está ocor-

rendo vacinação em parceria
com o Estado para quem ain-
da não tiver atualizado o car-
tão de vacinação. 

Romaria a pé
A Polícia Rodoviária Federal

(PRF) divulgou orientações aos
fiéis que vão fazer a romaria
a pé. O órgão recomenda andar
sempre em fila indiana, com

roupas claras e utilizando fai-
xas refletivas, já que é comum
fazer a caminhada no período
noturno para evitar o sol. É
importante também escolher
o acostamento no sentido opos-
to ao fluxo dos veículos. 

Também alerta que é pre-
ciso ver e ser visto em um
local de trânsito rápido e in-
tenso. “Por isso, a atenção no
que está acontecendo deve ser
total e ininterrupta. Não é re-
comendado o uso de fones de
ouvido ou celular para evitar
distrações e não perder a aten-
ção no trânsito”, aponta. 

Outra recomendação feita
é que quando for necessário
utilizar o carro de apoio, o
grupo deve fazê-lo fora da
rodovia para evitar aglome-
rações de pessoas, com a pre-
ferência a entradas de fazen-
das ou estradas vicinais para
fazer a parada. A PRF também
pede cautela especialmente
aos carreiros, que costumam
atravessar as rodovias em
grandes grupos com carros
de boi em pontos de movi-
mento intenso. (Daniell Al-
ves, especial para O Hoje)

400 carreiros e 3 mil cavaleiros encantam Trindade
ROMARIA

Na cidade, há comitivas de carros de boi vindas de várias cidades do Estado 

Daniell Alves

Enquanto a frota de ôni-
bus elétricos entra em fun-
cionamento no Eixo Anhan-
guera, 60 novos veículos vão
ingressar no eixo e extensões
em caráter emergencial. No
total, serão 110 ônibus circu-
lando nos próximos 180 dias,
de acordo com a Prefeitura
de Goiânia. O objetivo é de-
safogar a demanda do sistema
no principal corredor de
transporte coletivo que liga
a capital às cidades da Região
Metropolitana. 

Seis ônibus entraram em
operação, na última quarta-
feira (29), para circular entre
os terminais Vera Cruz e Pra-
ça da Bíblia. Os veículos são
de piso alto, 14 metros de
comprimento, ar-condicio-
nado, câmbio automático,
capacidade para até 110 pas-
sageiros sentados e em pé, e
portas para embarque e de-
sembarque elevados pelo
lado esquerdo. 

Segundo o Paço, os outros
veículos ingressarão na rota
de forma gradativa. A previ-
são é de entrada de novos
ônibus semanalmente, até
completar os 60 previstos,
que serão os primeiros cli-

matizados a circular na Re-
gião Metropolitana.

Rogério Cruz afirma que
“esse é mais um passo para a
melhoria do transporte públi-
co da Região Metropolitana
de Goiânia”, e ressalta o ali-
nhamento dos prefeitos com
o Governo do Estado. “Já da-
mos respostas à população. O
primeiro passo foi a implan-
tação do bilhete único e do
passe livre do trabalhador”,
ressaltou, ao lembrar que a
Prefeitura de Goiânia já está
recapeando a via para receber
os 114 ônibus elétricos.

O presidente da Câmara
Deliberativa do Transporte
Coletivo (CDTC), secretário-
geral de Governo, Adriano da
Rocha Lima, explica que a
decisão de ampliar a frota de
forma imediata foi necessária
em função do questionamen-
to do Tribunal de Contas do
Estado (TCE) sobre aspectos
da licitação, que vai promover
a eletrificação da frota do
principal corredor de trans-
porte coletivo da Região Me-

tropolitana de Goiânia.
“O processo está sendo feito

de forma muito transparente,
mas como surgiram algumas
dúvidas, fomos obrigados a
adiar a licitação. Estamos es-
clarecendo todos os questio-
namentos. Infelizmente, a en-
trega dos ônibus elétricos no
segundo semestre, como o pre-
visto, não será possível, mas
a ampliação imediata da frota
foi a forma provisória que en-
contramos para não penalizar
a população”, destacou Adria-
no da Rocha Lima.

Acordo com empresas 
Com a frota deficitária, a

Metrobus anunciou, no último
mês, um acordo com empresas
privadas para reposição e subs-
tituição de ônibus articulados
nas linhas que percorrem o
Eixo Anhanguera, em Goiânia,
e municípios da Região Me-
tropolitana. Conforme o órgão,
a decisão visa suprir a neces-
sidade de mais veículos para
trafegar na via e responder à
suspensão do pregão para li-

citação de 114 ônibus elétricos,
determinada pelo TCE. 

Frota deficitária 
Já o presidente da Metro-

bus, Francisco Caldas, avalia
que há o problema da frota
deficitária é uma realidade.
Por enquanto, a iniciativa deve
solucionar os problemas aos
usuários do transporte coletivo.
Segundo ele, o objetivo prin-
cipal é “fortalecer a nossa frota
com ônibus deles [empresas
privadas], até que a gente possa
endereçar a solução final para
os ônibus elétricos”, explica. 

“A nossa estratégia do go-
vernador e da empresa é de
renovar a frota inteira dentro
da melhor tecnologia possível.
Nunca tivemos ônibus com ar
condicionado nessa região e
vamos enfrentar isso”, pontua. 

Contudo, o acordo com as
empresas privadas será man-
tido até segunda ordem. “Es-
ses serviços hoje são operados
pela Metrobus e dentro de
uma deficiência operacional,
queriamos ter mais recursos

para poder fazer isso, mas
então, na insuficiência, vamos
procurar as empresas e pedir
para elas reforçarem nossa
frota. Eu não tenho os núme-
ros finais pois estamos na fase
final de indexação mas espero
que em até uma semana te-
nhamos números novos para
apresentar à população e ao
órgão regulador”, destaca. 

Meia Tarifa 
Até o fim deste ano, a ex-

pectativa é que o Governo de
Goiás implemente a Meia Ta-
rifa, onde passageiros que per-
correrem trajetos menores do
que cinco quilômetros pagarão
metade do valor do bilhete,
congelado em R$ 4,30 durante
toda a atual gestão do Estado.

“Goiânia sempre foi só pro-
blema, problema. Há quanto
tempo não temos um aumento
na passagem? Só esse ano,
vamos bancar R$ 80 milhões.
São 17 prefeituras que não
podem subsidiar e nós vamos
pagar. Goiânia arca com ou-
tra parte. Hoje, nós temos a
CMTC e a CDTC trabalhando
uniformemente. A Prefeitura
está prezando pelo asfalto
agora, depois virá o concre-
to”, afirma o governador. (Es-
pecial para O Hoje)

Com a frota deficitária, o órgão anunciou um acordo
com empresas privadas para substituição de 

veículos articulados no último mês 

Seis ônibus entraram em operação na última quarta-feira (29) para circular entre os terminais Vera Cruz e Praça da Bíblia no transporte coletivo da cidade de Goiânia

Metrobus coloca mais 
60 ônibus em circulação
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O papa Francisco acu-
sou implicitamente a Rús-
sia nesta quinta-feira (30)
de "conquista armada, ex-
pansionismo e imperia-
lismo" na Ucrânia. Ele
chamou o conflito de
"guerra de agressão cruel
e sem sentido". Falando a
uma delegação de líderes
ortodoxos do Patriarcado
Ecumênico de Istambul,
o pontífice afirmou que
o conflito colocou os cris-
tãos uns contra os outros.

Tanto a Rússia quanto
a Ucrânia são predomi-
nantemente cristãs orto-
doxas, mas há uma in-
fluente minoria católica
de rito bizantino na Ucrâ-
nia que é leal ao papa.

Os ramos oriental e
ocidental do cristianismo
se separaram no Grande
Cisma de 1054. "A recon-
ciliação entre os cristãos
separados, como meio de
contribuir para a paz en-
tre os povos em conflito,

é uma consideração mui-
to oportuna nos dias de
hoje, pois nosso mundo
está perturbado por uma
guerra de agressão cruel
e sem sentido em que
muitos, muitos cristãos
estão lutando entre si",
disse o papa.

Francisco também
afirmou aos visitantes or-
todoxos, em clara refe-
rência à Rússia, que todos
precisam "reconhecer
que a conquista armada,
o expansionismo e o im-
perialismo não têm nada
a ver com o reino que
Jesus proclamou".

Foi o segundo dia con-
secutivo em que o papa
falou sobre o conflito na
Ucrânia. Na quarta-feira,
ele condenou o bombar-
deio de um shopping cen-
ter na cidade de Kremen-
chuk, chamando-o de o
mais recente de uma sé-
rie de "ataques bárbaros"
contra a Ucrânia. (ABr)

Papa acusa Rússia 
de agressão e 
imperialismo na Ucrânia

“SEM SENTIDO”

A Suprema Corte enviou,
nesta quinta-feira (30), três
casos relacionados ao aborto
de volta aos tribunais infe-
riores para serem reconside-
rados agora que o tribunal
revogou a decisão de Roe v.
Wade, encerrando as prote-
ções constitucionais para ob-
ter um aborto.

O movimento reflete a pai-
sagem legal dramaticamente
alterada em torno do aborto
após a nova decisão da Su-
prema Corte, emitida na se-
mana passada em Dobbs v.
Jackson Women’s Health.

Dois dos casos diziam res-
peito a medidas que os esta-
dos aprovaram proibindo
abortos procurados apenas
porque o feto havia sido diag-
nosticado com certas anor-
malidades genéticas. Após a
decisão da semana passada
em Dobbs, um dos estados,
Arkansas, promulgou uma
proibição total ao aborto.

No Arizona, o outro estado
que busca reativar a proibi-
ção de abortos por causa de
anormalidades genéticas, o
procurador-geral do estado,
Mark Brnovich, prometeu re-
viver uma lei de 1901 que
criminalizava o aborto e al-

gumas clínicas pararam de
oferecer o procedimento.

Enquanto isso, a Suprema
Corte disse na sexta-feira (24)
que, no caso de anormalida-
des genéticas, uma ordem ju-
dicial que suspendia a lei ha-
via sido suspensa.

O terceiro caso perante a
Suprema Corte dizia respeito
a uma lei de notificação pa-
rental de Indiana. Assim
como no Arizona, o aborto
continua legal em Indiana,
embora os líderes republica-
nos do estado estejam plane-
jando reunir novamente a le-

gislatura no final deste verão
para considerar medidas an-
tiaborto adicionais.

Devido a decisões de tri-
bunais inferiores citando os
já extintos precedentes da
Suprema Corte que favore-
cem o direito ao aborto, In-
diana não conseguiu imple-
mentar a lei de 2017. Exige
que os menores que obtive-
ram permissão de um juiz
para obter um aborto notifi-
quem seus pais antes que o
aborto seja realizado.

A Suprema Corte, tendo
decidido o grande caso da Se-

gunda Emenda do termo in-
validando uma lei de Nova
York que restringia onde as
pessoas podiam portar uma
arma escondida em público,
também enviou vários casos
em que estavam sentados de
volta aos tribunais inferiores
para mais deliberações.

Os tribunais inferiores
analisarão a opinião majori-
tária do juiz Clarence Thomas,
que mudou a forma como os
juízes devem analisar as leis
sobre armas, para reconside-
rar as disputas que haviam
decidido anteriormente.

Tribunal
suspendeu, na
sexta-feira (24),
decisão que
garantia direito ao
aborto no País

Suprema Corte orienta tribunais a
reconsiderar casos de aborto e armas

Moradores de algumas
áreas da localidade de Okuma
foram ontem (30) autorizados
a voltar às suas casas. É mais
um regresso a uma "zona de
difícil retorno", próxima da
Central Nuclear de Fukushi-
ma, no Nordeste do Japão.

Okuma, um dos dois muni-
cípios onde está localizada a
central, foi fechada em março
de 2011 e, embora as restrições
já tivessem sido suspensas em
algumas áreas mais afastadas
da usina, parte do terreno man-
tinha a designação de "difícil
retorno" devido aos níveis ele-
vados de radiação.

Esta é a segunda vez que
as autoridades nipônicas per-
mitem o regresso a uma dessas
áreas, depois de, em meados

de junho, os moradores da al-
deia de Katsurao, a cerca de
35 quilômetros (km) da central
nuclear, também terem sido
autorizados a voltar para casa.

A decisão de hoje diz res-
peito a uma área de 8,6 qui-
lómetros quadrados de Oku-
ma, no centro do município,
onde os residentes já tinham
autorização para passar a noi-
te desde dezembro, num pro-
grama de preparação para
um regresso permanente em
grande escala.

"Vai ser necessário muito
tempo até voltar ao nível an-
terior, mas hoje é um dia-
chave para Okuma", disse o
presidente da câmara da ci-
dade, Jun Yoshida, citado pelo
jornal japonês Yomiuri.

Atualmente, cerca de 330
quilômetros quadrados de
terreno em seis localidades
da província de Fukushima,
incluindo Katsurao, Okuma
e Futaba, ainda estão clas-
sificados como "zonas de di-
fícil retorno".

Em 11 de março de 2011,
forte tremor desencadeou
um tsunami na região. O ba-
lanço do desastre, que teve
18.500 mortos ou desapare-
cidos, diz que ele foi causado
sobretudo pelas ondas, que
em muitas áreas eram da
altura de edifícios.

O desastre de Fukushima
é considerado o pior aciden-
te nuclear civil desde Cher-
nobyl, na Ucrânia, em abril
de 1986. (ABr)

Japão autoriza volta de moradores
a cidades próximas a Fukushima
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É a segunda vez que autoridades permitem regresso
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Papa falou a líderes do Patriarcado Ecumênico de Istambul
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Elysia Cardoso 

Quem passar pela rodovia
dos Romeiros pelos próximos
dias irá se deparar com uma
novidade: esculturas de bronze
foram instaladas no KM 10 da
GO-060, no mais novo parque
municipal Trindade, o Parque
dos Romeiros. As obras pres-
tam homenagens à tradição
da romaria e contam com ele-
mentos da cultura sertaneja,
como o tradicional carro de
boi, o carreiro, uma família
de romeiros e até um cachorro. 

O projeto é uma parceria
público-privada entre a Pre-
feitura de Trindade, o Parq-
ville Quaresmeira e a Cinq
Desenvolvimento Imobiliário.
Com nove mil metros qua-
drados, o Parque dos Romei-
ros conta com área verde, es-
tacionamento e calçada aces-
sível. Além desta estação te-
mática e uma área de convi-
vência, que foi projetada para
receber a barraca da Organi-
zação das Voluntárias de
Goiás (OVG), que sempre pres-
ta suporte aos romeiros ao
longo dos dez dias de festa. 

O parque é fixo e continua-
rá instalado após as festivida-
des ao Divino Pai Eterno deste
ano. Na próxima etapa, no
local também será feito um
Posto Avançado do Corpo de
Bombeiros. O espaço agradou
a população, que se sentiu re-
presentada pelas esculturas
expostas. “Ficou muito bonito.
Já estava sabendo da inaugu-
ração do parque, até estava
ansioso, mas não sabia das es-
culturas. A família de romeiros
e o carro de boi, me lembrou
a minha infância”, afirmou
José Carlos da Silva, de 34 anos,
que mora próximo à rodovia. 

A ideia da Cinq foi prestar
homenagem aos caminhantes
que passam pela região todos
os anos, durante a famosa ce-
lebração religiosa e fazer uma
representação da cultura local.

“O espaço é de acolhimento e
conforto aos romeiros e a todos
que passarem pela região. O
nosso intuito maior foi prestar
uma homenagem à Festa de
Trindade e a cidade. E, ao longo
do ano, servirá como um local
de eventos, abrigando feiras
livres e outras atividades vol-
tadas à comunidade”, explica
Eduardo Oliveira, sócio-diretor
de negócios da empresa. 

O artista 
As estátuas de bronze ins-

taladas no Parque dos Romei-
ros estão fixadas no solo e fo-
ram as últimas obras feitas
pelo artista grego, Angelos
Ktenas, que morreu em 2019.
“O Ktenas havia feito os mol-
des das obras e nós mandamos
executar. A família de romei-
ros e o carreiro são feitas em
bronze e foram soldadas no
chão. Já o carro de boi, o ani-
mal e o cachorro são feitos de

fibra de vidro”, explica Eduar-
do. “Essas instalações também
são uma homenagem póstuma
a esse grande artista, que foi
o Ktenas. Uma das maiores
referências nesse sentido de
arte em bronze”, afirma.

Radicado em Goiânia desde
a década de 1950 e um dos
fundadores da Faculdade de
Artes Visuais (FAV) da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG),
Angelos Ktenas nasceu em Ka-
ryá, um dos pontos mais altos
de uma das ilhas mais bonitas
da Grécia. Ele se despediu do
país aos 16 anos com destino
ao Brasil. Com passagens por
Minas Gerais e Pará, tornou-
se conhecido por mais de 100
intervenções em parques e
bosques da capital goiana. 

“Tem várias obras dele es-
palhadas por Goiânia, no Mu-
seu Histórico, da Praça Cívica,
e no Sesc Cidadania, por
exemplo”, conta Zilma Eterna

Faleiro Ktenas, viúva do ar-
tista. Homenagear a procissão
de fé e os devotos do Divino
Pai Eterno seria o último tra-
balho dele, depois iria se apo-
sentar ”, reforça ela. 

“Esse trabalho foi muito es-
pecial de ser feito, pois ele era
um romeiro. Veio algumas ve-
zes andando e quando já es-
tava mais doente de carro.  O
Angelos já tinha feito a mode-
lagem artística (das esculturas)
e ficou apenas faltando alguns
detalhes, mas ele deixou tudo
encaminhado, até especificado
por escrito”, acrescenta.  “Ver
as obras dele aqui é a realiza-
ção de um sonho, dele e de
toda a família”, conclui a viúva.
Zilma explica que o término
da homenagem ficou por conta
de Antônio Carlos, mais co-
nhecido como Toninho, artista
plástico, amigo e ex-colabora-
dor de seu marido. (Especial
para O Hoje)

Fiéis ganham parque temático às margens da BR-060. Espaço fixo está localizado ao lado da tenda da OVG

Essência

Parque dos Romeiros:
Natureza e a arte em bronze 
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Chamas da Vida
Margareth diz que o culpa-

do foi o padrasto. Ele disse que
demorô tinha morrido e ela
acreditou. Margareth abraça
demoro. arlete diz que adorou
ter ido à feijoada e diz que não
tem medo de ivonete e Vilma.
Carolina liga para arlete. ivo-
nete diz para Suelen que Pedro
vai voltar para ela. Suelen diz
que Carolina está fora, mas Mi-
chele está rondando Pedro. Vivi
diz para Pedro que quando
melhorar quer dar uma pales-
tra sobre segurança na internet.  

amanhã é para sempre
aurora confessa a Fernanda

que sua madrasta não se cha-
ma bárbara Greco como fez
todos acreditarem, que seu
verdadeiro nome é Rebeca San-
chez. Erika mostra a Fernanda
a foto onde está com Franco e
lhe pergunta se o ama. Eduar-
do visita o Padre bosco e e
pergunta como irá fazer para
entregar sua cabeça para seu
pior inimigo. Santiago está dis-
posto a tomar o lugar de Steve
para entrar na casa de artêmio
bravo e resgatar Liliana.

além da ilusão
Leônidas tranca Matias no

quarto e se despede de Violeta.
Fátima conta a história de olí-
via para Heloísa. davi leva a
pasta com os documentos da
fraude de Joaquim para a casa
de augusta. Heloísa se declara
para Leônidas. Fátima obriga
benê a falar com olívia. Va-
lentino faz uma previsão para
Julinha. Emília se anima ao sa-
ber do concurso da rádio. Úr-
sula manda Joaquim cumprir
as exigências de Rafael. Julinha
perde no jogo novamente. 

Poliana Moça
Vinícius dá carona à Raquel

até faculdade utilizando carro
emprestado de durval; andré
olha toda cena e sente ciúmes.
o caipira grava Luca maltra-
tando Raquel. Éric cobra Song
por fofocar segredo dele. Po-
liana diz para Éric que perdeu
confiança nele, mencionando
todas as vezes que aprontou
com ela. Violeta e Waldisney
vão em busca do Pinóquio.
otto fala com Gleyce sobre
caso da rádio. Luigi convida
Song para sua casa. 

Pantanal
alcides estranha a intimi-

dade entre Guta e Marcelo.
José Leôncio e Filó recebem
Mariana, irma e zaquieu. Ma-
riana critica a queimada que
avistou do avião. Filó se inco-
moda com a atenção exage-
rada de zaquieu. Juma não
abre mão de morar na tapera,
mesmo com o risco de perder
Jove. o Velho do Rio, em forma
de sucuri, foge do Centro de
Reabilitação de animais. Trin-
dade diz a irma que a deseja,
e os dois acabam se beijando. 

RESUMO
t
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Um movimento
carinhoso 
O espetáculo ‘Carinhosamente Juntos’,
da companhia Quasar de dança, se
soma ao lançamento de livro para
completar a narrativa da noite 

Guilherme de Andrade 

Estreou nesta quarta e
quinta-feira (29 e 30), no
teatro Goiânia, o novo es-
petáculo da companhia
Quasar de dança, o “Cari-
nhosamente Juntos”. Reu-
nindo os dançarinos da
equipe com pessoas com
algum tipo de deficiência,
o novo trabalho da Quasar
celebra, nos palcos, as sin-
gularidades e diferenças
desses indivíduos unidos
por um desejo comparti-
lhado: dançar e explorar
a potencialidade do corpo
ao se mover. 

O processo de criação
do espetáculo foi dividido
em duas etapas: uma vir-
tual, devido à pandemia,
e uma presencial, onde de
fato se criou a coreografia.
No primeiro momento, que
durou até o fim de 2021, a
intenção era aproximar os
mundos dos dois grupos
de bailarinos a fim de se
criar uma sintonia. Uma
vez homogeneizado o gru-
po, começam os encontros
presenciais de onde sai a
coreografia. O resultado é
um encontro carinhoso,
lúdico e singelo em um es-
petáculo emotivo e dema-
siadamente humano.

O trabalho nasce do de-
sejo dos fundadores da Qua-
sar, Vera Bicalho e Henrique
Rodovalho, de que a com-
panhia realizasse um pro-
jeto social e artístico. A com-
panhia  contou com a con-
sultoria de Marlini Dorneles
e Vanessa Dalla Déa do Gru-
po Diversus (UFG) e Henri-
que Amoedo, coreógrafo da
Companhia “Dançando com
a Diferença", de Portugal.
Na coreografia que se criou
é possível enxergar os pro-
cessos individuais e coleti-
vos do grupo que se mostra
unido e coeso através do
movimento dos corpos.

Junto da apresentação
de dança, aconteceu tam-

bém o lançamento do livro
“Quasar Cia de Dança - 34
anos” que traz registros
dos 34 anos de atividade
da companhia em fotos e
em entrevistas. Ao longo
da carreira do grupo foram
27 espetáculos produzidos,
que foram apresentados
em 27 países diferentes,
acumulando cerca de um
milhão de espectadores no
Brasil e mundo afora. São
registros de três décadas
de atividade de um dos
grupos de dança contem-
porânea mais conhecidos
e respeitados do Centro-
Oeste brasileiro. 

O espetáculo contou
com o apoio do Fundo de
Arte e Cultura do Estado
de Goiás, enquanto o livro
teve apoio da Lei Goyazes.

Conversando 
com o coreógrafo

Henrique Rodovalho
fala do desejo de tornar a
dança um espaço mais in-
clusivo, onde corpos sin-
gulares se unem através
do movimento. A intimi-
dade entre os bailarinos e
o próprio processo de cria-
ção das coreografias se de-
senvolveu através de jogos
e brincadeiras. O coreógra-
fo e diretor da Quasar re-
sume dizendo que é “a par-
tir desse ‘estar à vontade’
que vem o princípio de
criação desse espetáculo”.

Ana Beatriz, de 18 anos,
ama dançar e fazer vídeos
para as redes sociais. Pedro
Ratters Motta acredita que
na dança podemos encon-
trar uma vida feliz. Ambos,
juntos aos outros bailari-
nos convidados, trouxeram
esses gostos e crenças para
a criação do espetáculo que
se apresentou. Carinhosa-
mente juntos, os bailarinos
expressam a potencialida-
de de corpos distintos que
buscam o prazer e a felici-
dade nos movimentos. (Es-
pecial para O Hoje)

"Venha dançar a vida com alegria", convida bailarino Pedro Ratters 

Luiz França
busca entender
qual o papel da

alta governança
e da liderança

humanizada no
sucesso de uma

organização

LIVRARIA
t

Com a pré-venda
já iniciada, lança-
mento da Editora
Gente aborda a re-
volução no mercado
de trabalho vivido
no pós-pandemia e
mostra que, sem pro-
pósito e liderança
humanizada, os co-
laboradores não es-
tarão dispostos a
continuar em busca
de resultado pelo
simples resultado. O
autor tem como ob-
jetivo incitar refle-
xões sobre as mu-
danças ocorridas no
ambiente de traba-
lho, e explica que fra-
ses como: “matar um
leão por dia”, “va-
mos para a batalha”,
“temos de dar o san-
gue hoje”, soam ultrapassadas
em relação ao novo estilo de
vida e trabalho adotados no
período pandêmico.

França utiliza o conceito
de ‘evoluir e servir’ para ex-
plicar que líderes podem
transformar a vida de seus
liderados, visando ressignifi-
car o conceito de trabalho e
gerar mudanças nos ambien-
tes de negócio, para que os
ciclos de prosperidade pos-
sam acontecer de forma cres-
cente e acelerada.

Esses aspectos ficam fa-
cilmente visíveis na Geração
Z: “As novas gerações que
chegam ao ambiente de tra-
balho foram educadas para
questionar o status quo, para
colaborar, tomar decisões e
executar as coisas de maneira
simples e prática, priorizando
a necessidade de realizar com
significado. E, se apenas a ca-
deira do presidente lhes ga-
rante essa oportunidade, de-
certo é por isso que aspiram
ao maior cargo nas empre-
sas”, pontua o autor.

A partir deste cenário, é
preciso entender qual o papel
da alta governança e como o
conhecimento de uma ‘lide-
rança humanizada’ influen-
ciará nos próximos anos o
sucesso de uma organização,
e que para obter esse resul-
tado é importante que as em-
presas foquem em descons-
truir ambientes corporativos
que fazem com que as pes-
soas voltem para casa todos
os dias saudável fisicamente,
cuidada pelos indicadores de
desempenho, mas que, infe-
lizmente, causam ferimentos
na mente ou no coração.

“Não estamos falando so-
bre cumprir uma meta, ga-
nhar mais dinheiro ou obter
mais bens materiais, mas so-
bre o senso de realização por
meio do hábito de servir, tra-
zendo sentido e significado
para a vida, e que também
se equilibra e sustenta na for-
ça de proporcionar prospe-
ridade”, explica França.

Segundo o autor, ‘Cultura
de Confiança’ chega às livra-

rias em boa hora e
certamente cairá no
gosto do leitor ávido
por entender que os
ambientes organiza-
cionais precisam pro-
mover a humaniza-
ção, dando sentido ao
papel de estruturação
desses locais para a
vida das pessoas,
criando espaços sau-
dáveis e acolhedores,
capazes de proporcio-
nar o crescimento dos
indivíduos e grupos
em prol de uma so-
ciedade melhor e com
propósito.

O autor 
Luiz França é, se-

gundo sua auto defi-
nição, um “humani-
zador de organiza-

ções, inspirador de pessoas,
escritor, empreendedor, em-
presário, executivo, mentor,
professor e palestrante”. Psi-
cólogo de formação, Luiz pos-
sui MBA em Administração
com ênfase em gestão de pes-
soas e já atuou em empresas
diversas de vários setores di-
ferentes, como automotivo,
financeiro, mineração, papel
e celulose e têxtil. Atualmente
head de Recursos Humanos
para as Américas na Kordsa,
o autor afirma que o confor-
mismo e não olhar para os
colaboradores como pessoas
não ajuda a empresa a cres-
cer e não gera o engajamento
espontâneo necessário para
criar organizações bem-su-
cedidas. Luiz ajuda líderes a
aplicarem e entenderem a
importância da liderança hu-
manizada e como gestores
humanos criam mudanças e
impactam positivamente a
vida das pessoas, de modo
que elas trabalham felizes e
colaboram com inovação.
(Especial para O Hoje)
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Ressignificar o 
conceito de trabalho
Lidere com excelência: entenda o ‘novo normal’ 
e como transformar a sua organização em um 
ambiente humanizado e de sucesso



Uma versão restaurada do
clássico filme brasileiro ‘Deus
e o Diabo na Terra do Sol’, de
Glauber Rocha, é uma das atra-
ções da Mostra Espetáculo Po-
lêmica Cultura, que teve início
nesta quinta-feira (30). A mostra,
gratuita, é promovida pela Ci-
nemateca Brasileira, em São
Paulo, e celebra os 60 anos da
Sociedade Amigos da Cinema-
teca (SAC). O evento fica em
cartaz até o dia 10 de julho.

‘Deus e o diabo na terra do
Sol’, a obra-prima de Glauber
Rocha, foi restaurada em 4k e
é exibida em 35mm no dia 6
de julho, às 21h, na área externa
da Cinemateca. Nesse mesmo
dia, duas horas antes da exibi-
ção, a equipe de restauro dis-
cute como esse trabalho foi
feito. Além desse filme, a mostra
promove uma homenagem a
Dante Ancona Lopez, publici-
tário, distribuidor de filmes e
primeiro presidente da SAC.

Ao longo do evento, familiares
de Lopez vão doar o acervo do
empresário à Cinemateca.

A mostra foi dividida em
três blocos, que reproduzem
a prática de programação da
época. O primeiro desses blo-
cos foi chamado de ‘Grandes
Estreias Nacionais’ e apre-
senta clássicos do cinema na-

cional como ‘Garrincha, ale-
gria do povo’, de Joaquim Pe-
dro de Andrade, e ‘A hora e a
vez’ de Augusto Matraga, de
Roberto Santos.

Já o segundo bloco se dedica
às grandes estreias internacio-
nais, apresentando filmes de
diversos países que já foram
exibidos pela Cinemateca no

passado. Fazem parte desse
bloco filmes como ‘A passageira’,
de Andrzej Munk e Witold Le-
siewicz; ‘Os subversivos’, dos
irmãos Taviani; ‘Um Cão An-
daluz’ e o ‘Anjo Exterminador’,
de Luis Buñuel; ‘Mickey One’,
de Arthur Penn; ‘Cinzas e Dia-
mantes’, de Andrzej Wajda; e o
raro ‘O Crime da Aldeia Velha’,
de Manuel Guimarães.

No terceiro bloco são apre-
sentados filmes exibidos em
inaugurações de salas de cine-
ma que eram programadas
pela SAC. Muitas delas já nem
funcionam mais. Da inaugura-
ção do Cine Coral é exibido ‘Es-
ses Maridos’, de Luigi Comen-
cini. Já do antigo Cine Picolino,
é apresentado ‘Os Amantes de
Florença’, de Carlo Lizzani. Do
Cine Scala, é exibido ‘Ópera
dos Pobres’, de George W. Pabst.

Os ingressos são distribuídos
uma hora antes do início de
cada sessão.
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ocupação brasileirado
Nesta sexta-feira (1º), às

18h30, o palco do Teatro
Goiânia recebe o show do
grupo Passarinhos do Cer-
rado, criado em 2006. além
do show, a programação está
repleta de atividades para
adultos e crianças. Hoje há
também oficina de música
infantil, logo após show com
o Caboclo Roxo, oficina de
danças brasileiras e exibição
do filme ‘o coco, a roda, o
pneu e o farol de Mariana
brennand’. Quando: Sexta-
feira (1º). onde: Rua 23, Nº
252, Setor Central – Goiânia.
Horário: 18h30.

Casa sertaneja
o cantor Jefferson Moraes

se apresenta na sexta-feira
(1º) na azzure Club. dono de
hits como: ‘oi Nego’, com
participação especial de Ma-
raísa e ‘um Centímetro’ com
participação especial da dupla
goiana Jorge e Mateus, ele
promete animar a galera tra-
zendo esses e outros suces-
sos. Na mesma noite, a dupla
zander e adriano cantam
clássicos do mundo do ser-
tanejo. E, durante a noite os
dJs Vinicius Cavalcante e an-
dré Melo também animam a
galera com muito eletrohou-
se e funk. Quando: Sexta-
feira (1º). onde: av. 136, Nº
222, Setor Marista – Goiânia.
Horário: 22h.

aos fãs de rock
Para quem é fã de rock,

pode se preparar. a banda
Rock beats se apresenta em
Goiânia nesta sexta-feira (1º)
e promete trazer o melhor
do pop rock nacional e inter-
nacional acústico para os
amantes de uma boa música.
o evento ocorre no Teatro
João alves de Queiroz, no
bairro Jardim Goiás, a partir
das 21h e a entrada custa a
partir de R$80. os ingressos
podem ser adquiridos pelo
Sympla. Quando: Sexta-feira
(1º). onde: Rua 14, Nº 349,
Setor Jardim Goiás – Goiânia.
Horário: 21h.

aulões funcionais
Para quem deseja come-

çar as férias se exercitando,
a Flow Metropolitan, em par-
ceria com a o2 Fitness, pro-

move aulões gratuitos de fun-
cional e dança nesta sexta-
feira (1º), ao meio-dia. intitu-
lado ‘Flow Em Movimento’, o
evento ocorre na área de
eventos do Metropolitan Mall
e tem duração de 60 minutos,
sendo dividido em dois tem-
pos de 30 minutos. Para par-
ticipar, basta comparecer na
data e horário da aula, sem
necessidade de inscrição pré-
via, preferencialmente com
tênis e roupa confortável.
Quando: Sexta-feira (1º).
onde: av. deputado Jamel
Cecílio, Nº 2.690, Setor Jardim
Goiás – Goiânia. Horário: 12h.

Homenagem aos teatros
No ano em que come-

mora 13 anos de realizações
teatrais, o grupo GTi de Tea-
tro lança obra bibliográfica
criada pelo artista e profes-

sor bruno Peixoto em co-
autoria com o pesquisador
e professor Robson Corrêa
de Camargo, 'o que mantém
o teatro vivo'. o evento de
apresentação desse trabalho
é na Livraria Palavrear, nesta
sexta-feira (1º), às 19h.  além
do livro, também há uma
mesa com os atores bruno
Peixoto e Robson Corrêa de
Camargo, e com a partici-
pação das professoras dra.
adriana Fernandes (uFPb),
Me. alan Lourenço (uFG) e
dr. Luiz davi (uEa), que dis-
cutem a experiência da pes-
quisa sobre preparação de
elenco. Quando: Sexta-feira
(1º). onde: Rua 232, Nº 338,
Setor Leste universitário –
Goiânia. Horário: 19h.

Clássicos do rock
a programação musical

desta sexta-feira (1º) do Low-
brow Lab arte & boteco é
marcada por um tributo ao
Guns N' Roses e a outros
clássicos do rock. o som fica
por conta da banda Shotgun,
que se apresenta a partir das
22h30. Formada por Mokinha
(bateria e produção), andré
adonis (vocal), Rodrigo Mi-
randa (guitarra) e Luiz Pania-
go (contrabaixo), a Shotgun
é uma banda de hard rock
que foi fundada em janeiro
deste ano. Quando: Sexta-
feira (1º). onde: Rua 115, Nº
1684, Setor Sul – Goiânia. Ho-
rário: 22h30.

A Banda Rock Beats se apresenta em Goiânia nesta sexta-feira (1º)
e promete trazer o melhor do pop rock nacional e internacional 
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Gkay é acusada de estre-
lismo nos bastidores do
'são João da Thay'

Gkay foi um dos grandes
destaques do 'São João da
Thay', evento beneficente
promovido por Thaynara oG.
apesar da doação generosa
de R$ 100 mil para a causa e
da demonstração de gratidão
pela anfitriã, a influenciadora,
que rendeu polêmica recen-
temente por conta nas mu-
danças na aparência, parece
não ter deixado uma boa im-
pressão na produção da fes-
ta. de acordo com o colunista
Lucas Pasin, do uoL, Gkay
fez exigências mais trabalho-
sas que as da própria Thay-
nara. Já no festejo de São
João, ela teria evitado "se
misturar" com os outros in-
fluenciadores. (Matheus
Queiroz, Purepeople) 

a fila andou para Gabriel
Medina? surfista vive affair
com modelo

após um fim de casamen-
to conturbado com Yasmin
brunet, Gabriel Medina vem
curtindo a vida de solteiro

como pode. depois de affair
com Jade Picon e Flay, o sur-
fista, que está solteiro desde

janeiro, foi flagrado com a
modelo e ex-participante do
'Se Sobreviver, Case!', do Mul-

tishow, Tabatha Paixão, que
é amiga de Mc Mirella. de
acordo com informações do
colunista Leo dias, do Me-
trópoles, Gabriel e Tabatha
já estavam conversando há
um tempo, mas só consegui-
ram se aproximar pela pri-
meira vez na festa promovida
por Neymar Jr. (Purepeople) 

Família de arlindo Cruz de-
talha quadro de saúde do
cantor após procedimento
no cérebro e pulmão

arlindo Cruz passou por
uma cirurgia no Hospital Sa-
maritano da barra da Tijuca,
zona oeste do Rio de Janeiro.
Segundo familiares, o cantor
também realizou uma bron-
coscopia, um procedimento
para visualização do aparelho
respiratório. "o arlindo fez
uma broncoscopia. Não tinha
presença de inflamação e
nem nada. Estava tudo direi-
tinho. o médico passou que
está tudo bem e eu também
fiquei aqui acompanhando o
exame com ele", contou babi
Cruz, mulher do sambista.
(Patrícia dias, Puepeople) 

CELEBRIDADES

Juliette Freire protago-
nizou uma situação inusi-
tada durante um encontro
com fãs após apresentar o
São João da Thay, em São
Luís, a cantora embarcou
para Salvador e, no aero-
porto, encontrou um me-
nino muito animado com
sua presença. Atenciosa, a
cantora carregou a criança

no colo e caminhou pelo
aeroporto, para o desespe-
ro da mãe, que acreditou
que Juliette levaria seu filho
com ela. Seguindo a artista,
que estava cercada de se-
guranças, a mãe da criança
começou a gritar pedindo
pelo filho. "É meu filho,
devolve o meu filho", pediu.
(Purepeople) 

Juliette Freire deixa mãe
desesperada em aeroporto: 

'Devolve meu filho'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Seu dia pode ser cheio de ini-
ciativas felizes. Existe equilíbrio
na saúde. Cuide para escolher
bem os meios para realizar seus
objetivos. o sucesso depende de
você saber escolher bem. Men-
sagens podem chegar, mas cui-
dado com pessoas bajuladoras.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia traz muito romance,
mas tome cuidado com seduções.
Saiba perceber o que é verdadeiro
do que não é. Você pode ter mais
popularidade hoje, bem como
abundância e prosperidade, mas
tenha atenção, porque também
podem surgir mais gastos.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Tome cuidado com excessos.
Saiba fazer as necessárias pausas.
os amigos podem trazer boas
oportunidades ou o destino pode
abrir portas: aguarde novidades
hoje. Sua intuição também pode
apontar caminhos, então se man-
tenha mais calmo e tome cuidado
com ansiedades infundadas.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pede certa diplomacia
ou afastamento de problemas e
brigas, senão pode acabar per-
dendo tempo e energia e não
realizar o que realmente precisa
ou pretende. use sua intuição
para se livrar dos obstáculos que
podem surgir hoje, portanto fique
atento aquela vozinha interior.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode te levar a conhecer
novos lugares ou novas pessoas,
bem como pode existir uma via-
gem ou um passeio para ser rea-
lizado. Existe algum avanço no
seu campo energético, ou vitória
a ser experienciada após um pe-
ríodo de buscas ou lutas. Tome
cuidado com a falta de foco.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Sua sensibilidade e sua ge-
nerosidade estão aguçadas hoje,
mas tome cuidado com excessos.
Permita-se viver um dia cheio
de boas experiências, mas tome
cuidado com gastos, porque
você pode estar excessivamente
desconectado, o que pode levá-
lo a atitudes não refletidas. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Primeiro dia do mês é aquela
coisa, sabe? dia para aproveitar
o nascer do Sol antes do trabalho
acompanhado de uma boa xícara
de café, esticar as pernas antes
da caminhada e deixar a vida
trazer o que de melhor tiver
para oferecer o mês de julho,
quando entramos no segundo
semestre do ano de 2022. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia tem mudanças, algumas
inesperadas, então é preciso ter
flexibilidade para lidar com atra-
sos e um bom controle emocional
para as possíveis frustrações. Cui-
dado com dúvidas. Pense nos
prós e contras e tome sua decisão.
a fé pode facilitar sua realização.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Tome cuidado com o ego in-
flado ou a necessidade de que
as coisas sejam do seu jeito.
abra mais a mente e seja mais
generoso. Cuide mais das suas
relações, porque as pessoas po-
dem se cansar. Pessoas não mui-
to confiáveis estão por perto.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Cuidado com falsos julgamen-
tos ou a pretensão de julgar tudo
e todos hoje, porque você pode
acabar se afastando das pessoas.
Não seja o dono da razão! Escute
os outros e saiba se colocar à dis-
posição, da mesma forma que
pode ser interessante, neste dia,
pedir ajuda e ser mais humilde. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Cuidado com promessas. Cer-
tifique-se de que depois poderá
cumprir. da mesma forma, não
acredite em promessas demais;
deixe tudo muito bem explicado.
Contratos podem ser firmados,
mas não aceite nada que não fi-
que no papel, porque pode aca-
bar se arrependendo depois. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

as relações podem trazer al-
guma preocupação, principal-
mente as amorosas. Pode ser
preciso ajudar seu par a sair de
alguma enrascada. Se estiver co-
nhecendo alguém, tome cuidado
para não entrar em conflitos ou
disputas. atitudes egoístas po-
dem ser mal vistas pelos demais.

Cinemateca apresenta a Mostra Espetáculo Polêmica
Cultura pelos 60 anos da Sociedade Amigos da Cinemateca

Clássicos da cinematografia brasileira

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2022
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Guilherme de Andrade 
e Isabella Lima

Ocorreu nesta terça-feira
(28), em Goiânia, a gravação
do segundo DVD de Clara Bar-
reto. A cantora e sua equipe
reuniram mais de quinze fai-
xas neste novo trabalho, o ‘Vai
toma no bar’ vem com tudo
para consolidar o nome de
Clara no mercado da música
sertaneja. O DVD é um lança-
mento da Golfão Produções e
teve a produção musical feita
por Ivan Miyazato e sua equi-
pe. O novo lançamento conta
com faixas como ‘Vai toma no
bar’ e ‘Amiga sumida’, além
de trazer participação especial
da dupla Léo e Raphael.

Este lançamento vem na
esteira do primeiro DVD de
Clara Barreto, o ‘Rainha da
Pinga’, que foi gravado no se-
gundo semestre de 2021. O
trabalho de estreia da cantora
ainda lhe rende frutos: sua
gravação ‘Ovelha beba’ com
a dupla Humberto e Ronaldo
já ultrapassa a marca de 1
milhão de visualizações no
YouTube, enquanto o hit ‘Mu-
lher que bebe’ conquistou 15
dias em posição de destaque
no Spotify sertanejo. O segun-
do DVD vem para consagrar
o retorno da cantora após a
pausa forçada que aconteceu
durante a pandemia.

A artista, que completou
33 anos em março, nasceu no

Rio de Janeiro e passou grande
parte de sua juventude no in-
terior de São Paulo. O inte-
resse pela música é algo que
vem desde a infância, já que
seu irmão tocava violino: o
contato com a música veio de
dentro de casa. A mudança
para Goiânia aconteceu há
cinco anos e foi de forma na-
tural: buscando aprimorar
sua carreira Clara Barreto
veio para o berço do sertanejo,
do modão e da sofrência.

Com um tom de voz in-
confundível e uma potência
inegável, Clara se destacou

desde os primeiros lançamen-
tos. A artista se aproximou
do público cantando sobre
amores, sofrimentos, paixões
e desilusões, mas sempre pre-
servando a força e indepen-
dência da mulher. A cada dose
de pinga e a cada mesa de
bar, o carisma da cantora en-
volve quem se aproxima de
maneira espontânea. Seja pe-
los milhões de visualizações
nas plataformas de streaming
ou pelas parcerias com gran-
des nomes do sertanejo, o ca-
rinho do público por Clara
Barreto é inegável e só cresce. 

Durante a pandemia, Clara
passou por algumas dificul-
dades e, por falta de recursos,
quase encerrou sua carreira.
Agora, com fôlego renovado,
a cantora garante sua posição
de destaque no mercado. No
primeiro semestre deste ano,
a artista lançou o hit ‘Botadi-
nha Braba’, com participação
de Hugo Matta, que já ultra-
passou a marca de 1 milhão
de visualizações no Spotify.
Com a força do último lança-
mento já sabemos o que es-
perar do ‘Vai toma no bar’.
(Especial para O Hoje)

O novo
lançamento
reafirma o
retorno da artista
aos palcos no
pós-pandemia

Clara Barreto grava seu 2º DVD

EsTREias

Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: The Rise of Gru, 2022,
Eua). duração: 1h28min. dire-
ção: Kyle balda, brad ableson.
Elenco: Leandro Hassum, Steve
Carell, alan arkin. Gênero: ani-
mação, ação, comédia, família.
Na década de 1970, Gru está
crescendo no subúrbio. Fã de
um grupo de supervilões co-
nhecido 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 se-
guidores, os Minions. Juntos,
eles exercem suas habilidades
enquanto constroem seu pri-
meiro covil, experimentam suas
primeiras armas e realizam as
primeiras missões. Cinemark
Flamboyant: 11h, 11h10,
11h30, 11h50, 12h, 12h10,
12h20, 12h40, 13h, 13h10,
13h20, 13h30, 13h40, 13h50,
14h, 14h10, 14h20, 14h50,
15h10, 15h30, 15h40, 15h50,
16h10, 16h20, 16h30, 16h50,
17h, 17h20, 17h30, 17h50, 18h,
18h20, 18h30, 18h50, 19h10,
19h30, 20h10, 20h30, 20h40.
Cinemark Passeio das Águas:
11h20, 11h50, 12h20, 12h40,
13h, 13h30, 14h, 14h30, 14h50,
15h10, 15h40, 16h10, 16h40,
17h, 17h20, 17h50, 18h20,
18h50, 19h10, 19h30, 20h,
20h30, 21h20. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h, 14h40, 15h10, 16h,
16h40, 17h10, 18h, 18h40,
19h10, 20h. Cineflix aparecida:
14h, 14h30, 15h, 16h, 16h30,
17h, 18h, 18h30, 19h, 20h,
20h30. Cineflix butiti: 14h, 15h,
15h30, 16h, 17h, 17h30, 18h,
19h, 19h30, 20h, 21h.

Thor: Amor e Trovão (Thor:
Love and Thunder, 2022, Eua).
duração: 1h59min. direção: Tai-

ka Waititi. Elenco: Chris Hems-
worth, Natalie Portman, Chris-
tian bale. Gênero: aventura,
ação, ficção científica. o longa,
além de representar os acon-
tecimentos de Thor: Ragnarok,
promove a volta de Jane Foster,
que se transforma na versão
feminina de Thor. os Guardiões
da Galáxia terão papel impor-
tante na história, trazendo
aventuras que podem fazer o
filho de odin questionar seu
papel enquanto deus do Tro-
vão, precisando contar com o
apoio de grandes aliados como
Valquíria e Korg para enfrentar
suas lutas. o filme ainda apre-
senta Gorr - sendo o grande
vilão da narrativa - e ainda,
zeus. Cinemark Flamboyant:
19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h,
20h30, 21h, 21h45, 22h, 22h15,
22h30, 22h45, 23h, 23h15. Ci-
nemark Passeio das Águas:
19h, 19h30, 19h45, 20h, 20h30,
21h, 21h20, 21h45, 22h15,
22h30, 22h45, 23h15, 23h45. 

EM CaRTaZ

Tudo em Todo Lugar ao Mes-
mo Tempo (Everything Eve-
rywhere all at once, 2022, Eua).
duração: 2h19min. direção: da-
niel Scheinert, daniel Kwan.
Elenco: Michelle Yeoh, Ke Huy
Quan, Jamie Lee Curtis. Gênero:
Ficção científica, ação, comédia.
uma sobrecarregada imigrante
chinesa, Evelyn Wang com sua
lavanderia à beira do fracasso
e seu casamento com o marido
covarde em ruínas, luta para
lidar com tudo, incluindo um
relacionamento ruim com seu
pai crítico e sua filha. E, como
se não bastasse enfrentar a
crise pessoal, Evelyn precisa se
preparar para uma reunião de-
sagradável com uma burocrata
impessoal. Cinemark Flam-
boyant: 15h45, 21h. Kinoplex
Goiânia: 21h10.

Veja Por Mim (See For Me,
2022, Canadá). duração:

1h37min. direção: Randall oki-
ta. Elenco: Natalie brown, Lau-
ra Vandervoort, Jessica Parker
Kennedy. Gênero: Terror. En-
quanto a ex-esquiadora cega
Sophie cuida de um gato em
uma mansão isolada, três la-
drões invadem em busca de
um cofre escondido. Seu único
meio de defesa: um novo apli-
cativo chamado "See For Me".
Ele a conecta a voluntários
em todo o país, que adquirem
a capacidade de ver em seu
lugar. Sophie se liga a Kelly,
uma veterana do exército que
passa seus dias jogando jogos
de tiro. a única defesa de Sop-
hie se torna Kelly, que ajuda
Sophie a afastar os invasores
e tentar sobreviver. Cinemark
Passeio das Águas: 12h30,
22h10, 22h20. 

Lightyear (Lightyear, 2022,
Eua). duração: 1h49min. di-
reção: angus MacLane. Elenco:
Marcos Mion, Chris Evans, Ce-
sar Marchetti. Gênero: anima-
ção, aventura, comédia, famí-
lia, ficção científica. uma aven-
tura de ação de ficção científica
e a história de origem defini-
tiva de buzz Lightyear, o herói
que inspirou o brinquedo em
Toy Story (1995). Lightyear se-
gue o lendário Patrulheiro Es-
pacial depois que em um teste
de voo da nave espacial faz
com que ele vá para um pla-
neta hostil e fique abandona-
do a 4,2 milhões de anos-luz
da Terra ao lado de seu co-
mandante e sua tripulação.
Cinemark Flamboyant: 13h,
15h, 15h30, 18h10. Cinemark
Passeio das Águas: 11h,
11h10, 13h, 13h50, 15h30. Ki-
noplex Goiânia: 16h10, 18h10.
Cineflix aparecida: 14h20,
16h35, 18h50. Cineflix butiti:
14h40, 16h50, 19h.

tCINEMA

Durante a

pandemia, Clara

passou por algumas

dificuldades e agora,

com fôlego

renovado, a cantora

garante sua posição

de destaque no

mercado
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‘Minions 2: A Origem

de Gru’ é a

continuação das

aventuras dos

Minions. Desta vez,

eles ajudam um Gru

ainda criança a

descobrir como ser

um vilão

Guilherme de Andrade 



Rodrigo Melo

O trabalho híbrido é a nova
experiência de negócios ao re-
dor do mundo. Embora o mo-
delo já existisse no ambiente
corporativo, ganhou notorie-
dade nas conversas entre ges-
tores, principalmente após a
pandemia da Covid-19, diante
da adoção do home office.

Segundo um levantamento
do site Vagas.com, 42% dos
funcionários preferem o mo-
delo híbrido, em comparação
ao trabalho presencial (32%)
ou remoto (26%). A pesquisa
aponta que os principais mo-
tivos para essa preferência
são: possibilidade de estreitar
relacionamentos com os co-
legas da empresa, facilidade
de adequar o trabalho com
outras atividades e a redução
de deslocamentos para o es-
critório ao longo da semana.

Com isso, a adaptação do
modelo de trabalho híbrido
ainda neste ano está no radar
das empresas. De acordo com
a 18ª edição do Índice de Con-
fiança Robert Half, o híbrido
será usado por 48% das em-
presas durante 2022. 

Outro levantamento feito
em junho deste ano por uma
empresa de consultoria indi-
ca que 43% dos brasileiros
buscam mais flexibilidade no
trabalho, pensando princi-
palmente em modelos de tra-
balho remoto e híbrido, quan-
do há uma combinação do
home office com o trabalho
presencial.

O valor é menor que o re-
sultado global, que levou em
conta pesquisas em 16 países.
Nesse caso, 60% dos entre-
vistados querem mais flexi-
bilidade.

O estudo também aponta
que 74% dos entrevistados
acreditam que as empresas
onde trabalham seriam mais
bem-sucedidas se tivessem

trabalhadores em regime re-
moto ou híbrido e 80% afir-
maram que a equipe trabalha
melhor quando algumas pes-
soas estão no escritório e ou-
tras em casa.

“Estar atento às tendências
do ambiente corporativo re-
presenta inúmeras vantagens,
sobretudo em relação à re-
tenção de talentos e contra-
tação de mão de obra quali-
ficada. Porém, nem sempre
o que é bom para uma em-
presa faz sentido para a outra
e, com isso, as companhias
precisam estar preparadas
para os desafios que virão”,
afirma Pamela Paz, CEO de
uma empresa de assinatura
de móveis para escritórios e
residências do Brasil.

Neste primeiro momento,
é preciso reorganizar as roti-
nas e processos, preparar os
espaços de trabalho e ajustar
as políticas e a cultura da em-
presa. A executiva listou três
dicas que podem melhorar a
experiência do trabalho híbri-
do nesta fase de adaptação.

Escute seus
colaboradores

Inicialmente, é importante
compreender os perfis dos
profissionais que atuam na
empresa, observar os movi-
mentos do mercado de traba-
lho e compreender as reais
necessidades e desejos dos co-
laboradores que a companhia
pretende atrair. Tudo isto deve
ser feito antes da formatação
das novas estratégias.

“Questione sempre os fun-
cionários com o objetivo de
mapear o que eles precisam
para trabalharem melhor e
mais felizes. Conhecer o ponto
de vista de quem realmente
faz as engrenagens rodarem
é fundamental. Estas pesquisas
internas influenciam direta-
mente na tomada de decisão
de pontos estratégicos que fa-
zem parte do processo de
adaptação”, explica Pamela.

Flexibilidade é crucial
Um dos principais benefí-

cios do trabalho híbrido é jus-
tamente oferecer mais flexi-
bilidade para o trabalhador.

Sendo assim, não se limite à
ideia de que o modelo híbrido
se refere apenas aos locais
onde as atividades são exe-
cutadas, isto é, proponha ou-
tras maneiras de flexibilizar
a jornada do colaborador.

Para Pamela, estas flexi-
bilizações podem acontecer
desde a forma que as entregas
são feitas, na organização dos
horários de trabalho ou até
mesmo na decoração do es-
critório. “Os espaços de des-
compressão, por exemplo,
proporcionam bem-estar, au-
mentam a produtividade dos
profissionais e contribuem
para a saúde mental, uma
vez que os funcionários po-
dem descansar, relaxar e des-
contrair entre as atividades”,
complementa.

Aposte na 
criatividade e inovação

Estar aberto a novas solu-
ções demonstra que a empre-
sa está apta a dar aos colabo-
radores o que eles precisam
para desempenhar suas fun-
ções da melhor forma. 

“O Work. in seria um be-
nefício que faz sentido no mo-
delo híbrido, afinal, ele ga-
rante conforto, padronização
e cumprimento das normas
de ergonomia para os cola-
boradores que realizam parte
das suas atividades no home
office”, destaca a executiva.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

“Estar atento às
tendências do am-
biente corporativo
representa inúme-
ras vantagens, so-
bretudo em rela-
ção à retenção de
talentos e contra-
tação de mão de
obra qualificada”,
aponta especialista

Três iniciativas para
melhorar o trabalho híbrido

80% dos
entrevistados
afirmaram que a
equipe trabalha
melhor quando
algumas pessoas
estão no escritório e
outras em casa

ohoje.com








