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Movimento dos
postulantes à
vaga no Senado
Que todos pré-candidatos têm
trabalhado em busca de espaço
não restam dúvidas. para mos-
trar protagonismo, tentam cha-
mar atenção de caiado. Política 5

Partidos dizem
que mulheres
vão para disputa
mesmo com só uma mulher na
disputa ao governo e duas ao se-
nado, diretórios partidários afir-
mam não ter dificuldade para en-
contrar pré-candidatas. Política 6

Mais de 30 mil
devem passar
pelo Mutirama
30 mil pessoas devem visitar o
parque mutirama neste mês de
férias. a expectativa é de que 8
mil pessoas passem pelo espaço
a cada fim de semana. na última
semana, a agetul iniciou a cam-
panha bilheteria solidária, uma
forma de arrecadar alimentos
para as pessoas em vulnerabi-
lidade social. Cidades 10

Férias no Araguaia:
produtos de pesca
têm variação de 200%
Cidades 10

Polícia Civil
pede igualdade
e reestruturação
policiais civis alegam que não
estão sendo assistidos de maneira
igualitária pela ssp-Go em com-
paração a carreiras de outros
policiais. representantes pedem
modernização da corporação,
com aumento de vagas nas clas-
ses da polícia civil e igualdade
com a carreira de outras forças
de segurança. Cidades 11

Paulo Cezar deixa Mendanha por
Vitor Hugo após ser “barrado”
o deputado estadual paulo cezar martins (pl) teve a pré-candidatura à
reeleição barrada no patriota. ele revelou a informação ao o Hoje quando
questionado sobre o apoio ao pré-candidato ao governo Gustavo mendanha
(patriota), com quem esteve alinhado nos imbróglios do mdb em 2021, quando
o partido negociava a possibilidade de aliança com o então dem do governador
ronaldo caiado (agora União brasil). os motivos ele não expôs. Política 2

Goiânia se tornou pela segunda
vez a sede do maior evento de
aviação do brasil, com exposi-
ção de aeronaves, produtos,
serviços e debates. Negócios 17

Informalidade
atinge 32 milhões
de brasileiros
o trabalhador informal é aquele que não tem carteira assinada,
atua por conta própria sem cnpj ou ajuda parentes nas atividades
profissionais, segundo o ibGe. de acordo com o instituto veredas,
32,5 milhões atuam dessa forma, o que representa 48,9% das ocu-
pações no país. existem quatro formas de informais no país:
informais de subsistência, os bicos; com potencial produtivo, os
que não são formalizados por falta de qualificação ou custos; por
opção; e formais frágeis, que atuam por meio de contrato. Cidades 9

depois da derrota contra o olim-
pia, pela copa sul-americana,
o atlético-Go muda o foco e
vira a chave para o brasileirão,
onde recebe o Tricolor.
Esportes 7

Dragão recebe
o São Paulo, no
Antônio Accioly

pela décima sexta rodada da sé-
rie b, o colorado foi até belo
Horizonte, onde foi derrotado
por 2 a 0 pelo cruzeiro, líder da
competição nacional.
Esportes 8

vila nova sofre
mais uma derrota
na Segundona

Goiás tem 4º maior
polo aeronáutico

de todo o Brasil

Sucesso editorial do
escritor português José
Rodrigues dos Santos
Livraria 14

Para STJ, não há dano moral

contra site que retira
publicação após pedido
Jurídica 10

Estatais derrubam
investimentos em 31,4%,
mas triplicam lucros 
Econômica 4

Gustavo Mendanha diz
que Ronaldo Caiado copia
suas ideias de governo
Xadrez 2

Bianca Ferreira Diniz, 41, e o marido vivem de bicos para manter as contas
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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  
t  14º C

Sabrina Vilela

Heloisa Vecchio

Alexandre Paes



a comissão de constituição e justiça (ccj) do senado
fará uma audiência pública na próxima na terça-feira
(5) para debater a pec 34/2021, que propõe que depu-
tados e senadores possam ocupar cargo de embaixador
sem perder o mandato.

o proposta de emenda a constituição (pec) é de au-
toria do senador davi alcolumbre (União-ap) e outros,
e tem parecer favorável da senadora daniella ribeiro
(psd-pb), relatora do projeto.

atualmente, a constituição Federal prevê a manu-
tenção do mandato parlamentar no caso de deputados
e senadores chefiarem missão diplomática temporária.
a nomeação para chefe de missão diplomática perma-
nente (embaixador) gera, portanto, a perda do mandato
de deputado ou senador.

além disso, o parlamentar pode manter o mandato,
de acordo com a constituição, quando assume os cargos
de ministro do executivo, governador de Território, se-
cretário de estados, do distrito Federal e de Territórios
e de prefeito de capital.

em sua justificativa, davi alcolumbre a restrição imposta
aos parlamentares pelos constituintes foi “discriminação”,
pois o cargo de chefe de missão diplomática de caráter
permanente já não era, em 1988, exclusivo de diplomatas.

na constituição de 1988, o senador recupera os argu-
mentos levantados pelos constituintes durante a votação
do texto final. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)
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PEC permite
ser embaixador
sem perder 
o mandato

Mendanha diz que Caiado
copia suas ideias de governo

a beleza da democracia está na alternância
de poder com novas expectativas que melho-
rem a qualidade de vida e promovam o de-
senvolvimento por meio de políticas públicas.
o cidadão-eleitor é a garantia de que haverá
pluralidade de ideias e conceitos novos na
gestão. esta é a síntese do que pensa o pré-
candidato a governador Gustavo mendanha
(patriota) e o que tem pregado em suas an-
danças pelo estado. no entanto, os oponentes
políticos também utilizam a pluralidade de
ideias para desconstruir o discurso do outro.
É justamente isso que mendanha falou nesta
sexta-feira (1º) em sua agenda no nordeste
goiano. “estou feliz por ter defendido em mi-
nhas reuniões com lideranças políticas que
deveríamos reduzir a carga tributária do
nosso estado. argumentei sobre rever algumas
alíquotas, pois existe perda de competividade
para outras unidades da federação. Fiquei
honrado quando o governador ronaldo caiado
nos copiou e anun-
ciou a redução
do protege de 15
para 10%.” e ar-
remata ironizan-
do o governador:
“mesmo antes
de conquistar
o palácio das
esmeraldas, já
conseguimos fa-
zer a máquina pú-
blica melhorar”.

Ainda não empolga
ao entrar no terceiro mês que antecede a

eleição do primeiro turno, a população de
um modo geral não tem dado importância às
movimentações dos pré-candidatos ao Governo
de Goiás, alego e ao congresso. as discussões
ainda estão restritas à polarização jair bolso-
naro (pl) e luiz inácio lula da silva (pT).
pesquisas recentes mostram que existe um
grande número de cidadãos repletos de in-
certezas sobre suas opções de votos.

Hildo ‘Do Baldy’
o pré-candidato ao senado, alexandre

baldy (progressistas), desfalcou o rival joão
campos em Águas lindas, importante colégio
do entorno, ao conquistar o apoio do ex-
prefeito Hildo do candango (republicanos).
Trata-se de uma liderança importante do
chamado entorno norte e mostra que joão
campos ‘rachou’ a legenda.

Casa do adversário
neste sábado (2), o psdb realiza mais um

‘desperta Goiás’ em valparaíso, casa do prefeito
pábio mossoró (mdb), adversário renhido da
deputada estadual lêda borges (psdb). mossoró
é um ex-tucano e ativo aliado de ronaldo
caiado (Ub) na região. por sua vez, lêda —
que disputa vaga na câmara Federal — é a
mais aguerrida crítica do governador e aliada
de marconi perillo.

Cotas de gênero
a Xadrez consultou o advogado especialista

em direito eleitoral, paulo Goyaz, sobre as cotas
para mulheres, negros e lGbTQia+. diz ele: “os
30% determinados pela resolução do Tribunal
superior eleitoral (Tse) são destinados às mu-
lheres e negros. Quanto às cotas para lGbTQia+,
fica a critério dos partidos conceder ou não”.

Agro quer mais
o vice-presidente da confederação na-

cional da agricultura (cna), josé mário
schreiner, comemora os r$ 340,8 bilhões
em recursos para financiar o agro. ele quer
mais: garantir no orçamento de 2023 r$ 2
bilhões para o programa de subvenção ao
seguro rural (psr). “Temos visto cada vez
mais problemas climáticos, com secas e chu-
vas, e precisaremos assegurar pelo menos o
que conseguimos no ano passado, em torno
de 14 milhões de hectares.”

Efeito cascata
mais três estados anunciaram nesta sex-

ta-feira (1º) redução nas alíquotas do imposto
sobre circulação de mercadorias e prestação
de serviços (icms) para a gasolina, energia
elétrica e serviços de comunicação. nada
como ano eleitoral para o anúncio de bon-
dades à população. (Especial para O Hoje)

Senado fará uma audiência sobre o assunto na próxima terça
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Francisco Costa

o deputado estadual paulo
cezar martins (pl) teve a pré-
candidatura à reeleição bar-
rada no patriota. ele revelou
a informação ao jornal o
Hoje ao ser questionado so-
bre o apoio ao pré-candidato
ao governo Gustavo menda-
nha (patriota), com quem es-
teve alinhado nos imbróglios
do mdb em 2021, quando o
partido negociava a possibi-
lidade de aliança com o então
dem do governador ronaldo
caiado (agora União brasil,
após fusão com o psl). os
motivos ele não expôs.

vale lembrar, paulo era
defensor de candidatura pró-
pria do mdb e foi um grande
incentivador da pré-candida-
tura do ex-prefeito de apa-
recida de Goiânia. “não va-
mos ficar em cima do muro
e não vamos ficar no conto
da sereia. vamos trabalhar
duramente para que Gustavo
mendanha seja o candidato
do mdb. se não for no mdb,
estou pronto pra acompanhá-
lo em outro partido”, declarou
em um encontro de emede-
bistas em senador canedo,
em agosto do ano passado.

Hoje, contudo, o parlamen-

tar está filiado ao pl do presi-
dente jair bolsonaro. além dis-
so, a sigla possui pré-candidato
em Goiás, o deputado federal
major vitor Hugo. “Hoje tra-
balho na minha pré-candida-
tura”, tenta evitar o assunto.
ao ser novamente questionado
ele diz que caso major vitor
Hugo seja, de fato, o candidato
é preciso apoiá-lo, uma vez
que está filiado ao pl. 

apesar do federal afirmar
já estar definido, o deputado
estadual diz que as conversas
ainda ocorrem. ele, entretan-
to, diz não saber se menda-
nha participa dessas conver-
sas em busca de composição.
outro ponto digno de desta-
que é que vitor Hugo já cha-
mou mendanha de “esquer-
dista” e de “doria do cerra-
do”. paulo, por sua vez, afir-
ma que ainda tem bom rela-
cionamento com o ex-prefeito
de aparecida de Goiânia. 

Sobre o pré-candidato do PL
para paulo cezar, o pré-

candidato do partido dele
tem condições de emplacar
o nome e ganhar espaço no
cenário goiano. além da des-
tinação de emendas, ele afir-
ma que o major conta com o
apoio do presidente jair bol-

sonaro (pl). “ele precisa tra-
balhar para mostrar os pro-
jetos. mas acho que tem con-
teúdo para colocar o nome
em evidência. Terá o momen-
to para cativar”, destaca.

Diferença
enquanto mendanha che-

ga com um discurso pacifica-
dor, de portas abertas aos no-
mes da direita e centro-direita
que fazem oposição ao gover-
nador ronaldo caiado, vítor
Hugo afasta possibilidades.
“não serei vice-governador
de um esquerdista, do ‘doria
do cerrado’”, disse em trecho
de uma gravação divulgada
no Twitter, na última semana. 

o bolsonarista também já
disse ao jornal o Hoje que ti-

nha expectativa de compor
na formação de sua chapa.
no entanto, segundo o parla-
mentar, estaria disposto a
mudar de ideia caso ocorresse
“de maneira natural”. 

“Temos conversado com vá-
rios partidos que podem vir a
contribuir com vice e suplên-
cia, que podem formar uma
coligação mais para frente.
não é um objetivo nosso bar-
ganhar ou vender o futuro de
Goiás, das crianças e dos jo-
vens, comprometendo as se-
cretarias com apoios políticos.
eu quero montar um governo
técnico, dos melhores, onde as
entidades representativas vão
nos ajudar a escolher os me-
lhores secretários”, afirmou.

já mendanha, também ao

jornal, disse que não existe
combinação entre os pré-
candidatos que fazem opo-
sição a caiado, mas que es-
tava "totalmente aberto" a
uma composição, inclusive
com vitor Hugo. 

“o que a gente sente hoje,
e o que as pesquisas mostram,
é o atual governador em que-
da. não diria livre, mas gra-
dual, e o índice de rejeição au-
mentando constantemente. en-
tão, hoje está bem pacífico isso.
entendo que o diálogo é sem-
pre importante, então, inde-
pendente da nossa área de
atuação, o meu desejo, do mar-
coni, do vitor Hugo, é que esse
modelo de governança não
perpetue e continue”, consi-
derou. (Especial para O Hoje)

Paulo Cezar Martins, que já foi entusiasta de Mendanha, agora defende Vitor Hugo se ele for candidato

Depois de tanto estimular candidatura
do ex-prefeito de Aparecida, deputado
estadual diz que é necessário apoiar
nome do PL na disputa ao governo

Paulo Cezar deixou Mendanha por Vitor
Hugo após ser “barrado” no Patriota



OPiniãO n 3

A gestão pública 
não é para amadores

Jaqueline Carneiro

escolher a carreira acadêmica como um caminho
a trilhar muitas vezes pode ser desafiador. por
isso, juntamos nossos mais de 10 anos de experiência
e trouxemos aqui algumas dicas de como ter sucesso
na carreira acadêmica. Todos nós deixamos uma
marca por onde passamos, queiramos ou não. se
sabemos disso, por que não deixar a melhor im-
pressão possível? Trabalhe isso nos ambientes
em que você frequenta, especialmente aqueles
relacionados com a sua carreira. analise quais as
impressões você tem deixado no lugar em que
passa, quais você realmente quer passar. de uma
pessoa responsável, competente, inteligente? pense
em quais pontos você gostaria de trabalhar mais
em você e seja consistente nisso. seja crítico com
fundamentos, não chato e ‘reclamão’. analise cri-
ticamente dados, projetos, opinião de outros es-
pecialistas e utilize todas essas informações para
formar suas opiniões e construir seus argumentos. 

ninguém faz ciência sozinho. construa relações
saudáveis e de respeito com outros profissionais
que agreguem em sua área de pesquisa. as cola-
borações nos levam sempre mais longe. Também
nesse ponto eu diria que, se você está terminando
seu mestrado ou doutorado e vai sair do seu grupo
de pesquisa, mantenha o contato com seu orienta-
dor e com seus colegas. eles são uma aliança pro-
fissional forte que foi construída durante seu
tempo lá e é dali que podem surgir novas oportu-
nidades. se você já tem uma área de pesquisa bem
definida, provavelmente você sabe quem são os
principais nomes dessa área. É só prestar atenção
nos autores dos principais trabalhos, nos palestrantes
dos principais congressos. acompanhe essas pessoas
em redes como linkedin, por exemplo. veja em

que estão trabalhando, que eventos têm frequentado
e inspire-se nas suas ações. nenhuma formação é
completa e autossuficiente. sempre temos o que
aprender e aprimorar. procure olhar para quais ha-
bilidades são importantes na sua área e poderiam
ser trabalhadas em paralelo à sua formação acadê-
mica. e faça isso não só pelo seu currículo, mas es-
pecialmente para te fazer um profissional melhor.

Ter sucesso na sua carreira significa se
tornar referência na sua área do conhecimento.
Quando você chegar lá, as pessoas vão te pro-
curar quando surgirem dúvidas ou debates re-
lacionados à sua área. mesmo enquanto esse
momento não chega, você estará presente nessas
discussões. sim, estou falando de publicações
acadêmicas. na área acadêmica, o conhecimento
que é produzido é comunicado à sociedade na
forma de publicações, como os artigos científicos.
muitas vezes queremos ter um currículo extenso
e nos esforçamos para ter mais e mais publicações,
quando, na verdade, o que traz mais impacto ao
seu currículo e, consequentemente, à sua carreira,
é focar os esforços em publicações de maior qua-
lidade e relevância na sua área do conhecimento.

ao se aprimorar e produzir conhecimento, você
terá muita experiência profissional para compar-
tilhar. portanto, mante-
nha sempre seu currí-
culo lattes bem organi-
zado, com todas as in-
formações importantes
sobre sua carreira. as
dicas até vão te ajudar
a construir uma carrei-
ra de muito sucesso,
mas nada vai acontecer
do dia para a noite.

Eduardo Fayet

o estado e seu funcionamento sempre foram
objeto de muitas discussões técnicas, políticas,
de gestão e até filosóficas durante a história da
humanidade em muitos países. com o passar
dos tempos e do desenvolvimento da civilização
e da tecnologia, a complexidade do funcionamento
do estado, também chamada gestão pública, ne-
cessita da implementação de técnicas e ferra-
mentas mais sofisticadas e adequadas neste “novo
normal” que estamos vivendo. a gestão pública
passa a ser um tema para profissionais e cada
vez menos, de amadores.

o nível de qualidade e efetividade da profis-
sionalização da gestão pública e o exercício da
competência em um contexto de maior complexi-
dade se caracteriza pelo equilíbrio de três ele-
mentos fundamentais: (1) relação da demanda
dos cidadãos com os recursos e estrutura do
estado para atendê-la; (2) o nível de competência
disponível e possível de aplicar na gestão pública;
e (3) a necessidade de um estado forte, mas não
inchado ou grande demais. 

no brasil, estes elementos são resultado da in-
fluência política que o estado, em suas esferas fe-
deral, estadual e municipal, recebem da sociedade,
cidadãos, grupos de interesse e de pressão e das
autoridades eleitas ou nomeadas, que demandam
gestão pública na aplicação das políticas públicas
definidas na legislação e regulamentação e/ou
nos planos dos poderes executivo e legislativo.

É importante entender que a gestão pública,
técnica e politicamente, se estrutura a partir da con-
cepção de transparência quanto às atividades desen-
volvidas pelo governo. para tanto, os gestores públicos
contribuem para que as prestações de serviços e po-
líticas públicas efetuadas possam suprir, de forma
eficiente e eficaz, as necessidades coletivas.

como exemplo positivo de melhoria na gestão
pública, vale citar o processo de digitalização
do governo federal brasileiro que, de acordo
com ranking de avaliação de maturidade em go-
verno e transformação digital do serviço público,
realizado em 2020 pelo banco mundial, obteve
o 7º lugar de um total de 198 economias no
mundo. outro exemplo histórico é a criação da
embrapa [empresa brasileira de pesquisa agro-
pecuária] em 1973, que tem como objetivo o fo-
mento da agricultura e pecuária nacional com o
desenvolvimento, criação e aplicação de novas
tecnologias que facilitem o trabalho e atuação
dos produtores nacionais, colocando a agrope-
cuária brasileira entre as melhores do planeta.

no âmbito social, os programas bolsa escola e
bolsa alimentação, criados no período de 1994 a
2002, integrados e rebatizados de bolsa Família e

agora de auxílio brasil, receberam melhorias con-
tínuas na sua gestão, gerando resultados positivos
na redução da porcentagem de famílias em situação
de vulnerabilidade socioeconômica e na geração
de impostos para realimentar o programa.

as técnicas e ferramentas aplicadas na gestão
pública também podem ser provenientes de abor-
dagens empresariais e de gestão do setor privado,
possibilitando a melhoria da prestação de serviços
no setor público. a gestão pública deve ter o ob-
jetivo, real e sistematicamente medido, de otimizar
e qualificar a eficiência e eficácia dentro do setor
público para que o atendimento ao cidadão como
“cliente” seja melhor. 

na perspectiva do desenvolvimento de com-
petências em gestão, necessárias para uma boa
gestão pública, uma das principais funções do
gestor público é de ser um solucionador de
problemas para os desafios e oportunidades
que os governos federal, estaduais e municipais
podem prover para os cidadãos e o respectivo
desenvolvimento local. as soluções vêm de po-
líticas públicas customizadas às necessidades
de cada região e dos potenciais riscos inerentes
àquele território. 

para que organizações públicas alcancem
uma boa gestão pública, o gestor público deve
estar atento à postura da organização, realizar
ações de planejamento e ter disciplina. adicio-
nalmente, o gestor público deve desenvolver
competências como: gerenciar equipes, elaborar
políticas públicas que atendam às necessidades
sociais, controlar e organizar o orçamento, de-
senvolver estratégias, promover a transparência
e acompanhar o desempenho com medição dos
resultados em atividades anteriores para im-
plementar um processo de melhoria contínua
nas próximas ações e projetos.

as competências na gestão pública são cruciais
para que exista mais transparência, eficiência, justiça,
meritocracia e manutenção de talentos no serviço
público. as competências são fundamentais para
que sejam alcançados os principais desafios da gestão
pública como: digitalização em grande escala das
atividades e processos públicos; monitoramento dos
resultados das atividades;
utilização de mídias e fer-
ramentas digitais; mudan-
ça de foco no processo
para foco no resultado
sem perder a transparên-
cia, a lisura e a melhoria
na relação de custos/be-
nefícios; e o equilíbrio en-
tre as necessidades e a
capacidade de entrega dos
servidores e gestores.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Jaqueline Carneiro é far-
macêutica, pesquisadora
e professora

Eduardo Fayet é engenhei-
ro de produção e pesqui-
sador da Fundação da Li-
berdade Econômica

Trânsito
se o goiano reclama do trânsito da capital,

saiba que em aparecida de Goiânia a situação
está crítica, trafegando para o caos. a quantidade
de veículos aumentou consideravelmente, mas a
cidade não acompanhou com infraestrutura. Há
diversos pontos críticos em horários de picos, o
que transforma em pesadelo o ato de transitar
pela cidade. Um desses pontos é o anel viário que
corta o município, e na rotatória, próxima ao Hos-
pital municipal de Urgências de aparecida (Hmap),
os veículos pequenos precisam disputar passagens
entre carretas e caminhões. para lá, onde são
constantes os acidentes, não há projeto de melhoria,
como a construção de um viaduto.

Roger Cross
Goiânia

{
Meu pai me levava

café da manhã todos

os dias. Era um pai

maravilhoso. O

Felipe sabia da

paixão que eu tinha

pelo meu pai, então

ele sabia que matar

meu pai me atingiria

mais do que 

me matar”

Kênnia Yanka, filha do policial civil
aposentado João do Rosário Leão,
que tinha 63 anos, ao falar sobre o
quanto gostava do pai em entre-
vista à TV Anhanguera na sexta-
feira (1º). Ela é ex-namorada de
Felipe Gabriel Jardim, preso tempo-
rariamente por ter sido flagrado em
vídeo enquanto matava o sogro a
tiros em uma farmácia no Setor
Bueno, em Goiânia, na manhã de se-
gunda-feira (27). Depois de disparar
mais de uma vez contra o pai de
Kênnia, Felipe teria mandado a se-
guinte mensagem para ela no celu-
lar: “Matei seu pai. Falei para não
acabar com a minha carreira”.

Como ter sucesso 
na carreira acadêmica

@jornalohoje
um ataque a mísseis a um prédio de nove
andares e um resort perto do porto de
odessa, na ucrânia, deixou ao menos 20
mortos e ferindo dezenas de pessoas, in-
formaram autoridades ucranianas.
“Poxa!!! Essa guerra precisa acabar.
quantos inocentes precisam sofrer tan-
tas dores, tanto medo, tantos sonhos
destruídos, morrerem de graça, de uma
lado e de outro? nada, absolutamente
nada justifica!!!”, lamentou o leitor.

Ricardo Simões

@ohoje
nesta sexta-feira (1º) o Encontro com Fá-
tima Bernardes foi ao ar pela última vez. a
apresentadora chorou ao dizer adeus para
o programa que durou 10 anos. “Sucesso
sempre em sua vida. Muito boa sorte pra
ela”, desejou a leitora.

Sandra Melo (@sandramelorj) 

@jornalohoje
o Governo de Goiás, junto a Secretaria de
Estado de desenvolvimento e inovação
(Sedi), inaugura nesta quinta-feira (30) o
13º include do Estado. o laboratório fica no
Centro da Juventude tecendo o Futuro da
organização das Voluntárias de Goiás
(oVG), na região leste de Goiânia. toda a
estrutura vai possibilitar que a comunidade
mais vulnerabilizada aprendam e contri-
buam com o desenvolvimento tecnológico.
“Minha primeira inauguração como coor-
denadora”, vibrou a internauta.

Maila Aguiar (@Mailasz) 

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 estratégia escancarada de desmonte
das empresas estatais e de liquidação
do patrimônio público a preços de oca-
sião, unicamente para favorecer grupos
econômicos e financeiros do setor pri-
vado, tornou-se ainda mais nítida com a
recente divulgação da terceira edição do
relatório agregado as empresas estatais
Federais (raeeF), tendo como base o de-
sempenho de um conjunto de 47 estatais
em 2021. os dados mostram uma dispa-
rada dos lucros, certamente puxados pe-
los resultados da petrobrás e sua política
de preços alinhados quase automatica-
mente às cotações internacionais do pe-
tróleo e seus derivados, mas à custa do
achatamento dos investimentos.

mais claramente, os dados derivam
de uma visão de curtíssimo prazo sobre
o papel das empresas estatais na econo-
mia, direcionada para a geração de re-
sultados a qualquer custo. a retração
dos investimentos vai liquidar a capaci-
dade futura de crescimento daquelas em-
presas, simples assim. sem qualquer sur-
presa, os lucros históricos foram cele-
brados pela equipe econômica como um
claro sinal do “sucesso” das políticas de-
finidas para o setor estatal.

“colhemos frutos extraordinários”, co-
memora secretário de coordenação e go-
vernança das empresas estatais do mi-
nistério da economia, ricardo Faria, no
texto de abertura do relatório. e acres-
centa, sem o menor rubor nas faces: “Tal-

vez a mais óbvia consequência do traba-
lho que vem sendo desenvolvido seja a
dimensão financeira. no ano passado, as
companhias controladas diretamente pela
União registraram um lucro líquido re-
corde, de r$ 187,7 bilhões, e 22 das 28
empresas estatais não dependentes apre-
sentaram resultado positivo.”

conforme o relatório, o lucro somado
das estatais saltou de r$ 60,61 bilhões em
2020 para aqueles r$ 187,7 bilhões men-
cionados pelo secretário, numa alta de
209%, o que correspondeu a pouco mais
de um quinto dos recursos à disposição
dos acionistas, consolidados no patrimônio
líquido daquelas companhias. em torno
de 57% daquele resultado vieram das con-
tas da petrobrás, que lucrou r$ 107,264
bilhões no ano passado, pouco mais de 17
vezes maior do que o resultado líquido de
r$ 6,246 bilhões realizado em 2020.

Tombo escamoteado
malandramente, a edição mais recente

do relatório não compara os investimentos
concretizados naqueles dois anos, men-
cionando apenas o valor investido em
2021, algo em torno de r$ 57,5 bilhões.
mas a segunda edição do relatório, com
dados de 2020, mostra que o investimento
estatal naquele ano havia alcançado r$
83,8 bilhões. nessa comparação, o inves-
timento desabou 31,4% em valores nomi-
nais, sem considerar a variação dos preços
em geral no período. 

2 mais da metade do re-
sultado líquido acumulado
no ano passado foi distri-
buído aos acionistas sobre
a forma de dividendos e ju-
ros sobre o capital próprio.
para comparar, em 2020, os
resultados distribuídos ha-
viam representado pouco
mais de 26% do lucro líqui-
do. a distribuição de resul-
tados aos acionistas, na
maior parte privados, foi
multiplicada em mais de
seis vezes, escalando de r$
15,9 bilhões para r$ 101,1
bilhões, ou seja, nada menos
do que 535,2% a mais, re-
presentando 53,9% do lucro
acumulado no exercício.

2 a União levou apenas
42,5% dos resultados distri-
buídos, recebendo em torno
de r$ 43,0 bilhões, o que
significa dizer que os acio-
nistas privados embolsaram
57,5% dos dividendos pagos,
algo próximo a r$ 58,1 bi-
lhões. ainda no caso da
União, os dividendos rece-
bidos cresceram quase oito
vezes, saindo de r$ 5,4 bi-
lhões no exercício anterior,
quando haviam correspon-
dido a 34% dos lucros dis-
tribuídos aos acionistas. os
dividendos destinados aos
acionistas particulares fo-

ram multiplicados em pouco
mais de 5,5 vezes entre
aqueles dois anos, partindo
de r$ 10,5 bilhões em 2020.

2 as cinco maiores estatais
responderam por pratica-
mente 98% tanto dos resul-
tados líquidos totais quanto
dos dividendos destinados
à União. a petrobrás lidera
o ranking, com aquele lucro
de quase r$ 107,3 bilhões e
dividendos pagos ao gover-
no federal no valor de r$
21,1 bilhões. Também alvo
das políticas de desmonte,
o banco nacional de desen-
volvimento econômico e so-
cial (bndes) aumentou seu
lucro em 64,7% entre 2020
e 2021, saindo de r$ 20,681
bilhões para r$ 34,069 bi-
lhões. e distribuiu à União
perto de r$ 13,6 bilhões.

2 o banco do brasil vem
na sequência, com lucro de
r$ 19,710 bilhões e cresci-
mento de 55,23% frente a
2020, quando a última linha
da conta de resultados havia
mostrado ganho líquido de
r$ 2,697 bilhões. o banco
aportou à União em torno
de r$ 3,2 bilhões. a caixa
lucrou 31,12% a mais, pas-
sando de r$ 13,169 bilhões
para r$ 17,268 bilhões, en-

tregando r$ 2,8 bilhões ao
governo central. na eletro-
brás, os lucros foram quase
10,9% menores, baixando
de r$ 6,4 bilhões para r$
5,7 bilhões, dos quais r$ 1,3
bilhão foram para a União.

2 os dados do orçamento
de investimentos das esta-
tais, incluídos no programa
de dispêndios Globais do
setor, considerando apenas
as companhias do setor pro-
dutivo e excluídas institui-
ções financeiras, os investi-
mentos caíram 12,9% entre
o primeiro trimestre deste
ano e o mesmo período do
ano passado, de r$ 10,899
bilhões para r$ 9,491 bi-
lhões. na comparação com
o primeiro trimestre de
2014, quando as estatais ha-
viam investido r$ 20,877 bi-
lhões, o tombo foi de 54,5%.

2 Tomando os 12 meses
do ano passado, os investi-
mentos somaram r$ 54,129
bilhões, correspondendo
apenas a 39,3% dos recursos
autorizados – a menor exe-
cução da série, iniciada em
2014. aqueles valores sofre-
ram queda de 32,9% frente
aos r$ 80,635 bilhões inves-
tidos em 2020. (Especial
para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Estatais derrubam investimentos
em 31,4%, mas triplicam lucros

o dólar operou em forte alta nesta sexta-feira (1),
após a discussão e aprovação da pec ‘Kamikaze’. os in-
vestidores avaliam que o aumento dos riscos fiscais do
brasil cresceram com a aprovação da matéria no senado
que prevê a liberação de um gasto bilionário às vésperas
da eleição.

o senado aprovou na desta quinta-feira (30) uma
proposta de emenda à constituição (pec) que prevê
gastos de r$ 41,2 bilhões em medidas para auxílio à po-
pulação pobre e a algumas categorias profissionais.

o texto também estabelece um estado de emergência
no país para viabilizar a criação de um voucher temporário
de r$ 1 mil para caminhoneiros autônomos e um benefício
para taxistas. sem o estado de emergência, essas medidas
poderiam ser contestadas na justiça, porque a lei proíbe
criação de benefícios sociais em anos eleitorais, salvo
em casos excepcionais (veja detalhes mais abaixo).

a oposição vê na pec uma ação eleitoreira do go-
verno. ressaltou que as medidas só valem até o fim do
ano e, além disso, vão comprometer as contas públicas.
mesmo assim, votou a favor do texto. a pec ainda
precisa passar pela câmara.

Auxílio Brasil
ampliação de r$ 400 para r$ 600 mensais e previsão,

segundo bezerra, de cadastro de 1,6 milhão de novas
famílias no programa (custo estimado: r$ 26 bilhões).

Caminhoneiros autônomos
criação de um "voucher" de r$ 1 mil (custo estimado:

r$ 5,4 bilhões).

Auxílio-Gás
ampliação de r$ 53 para o valor de um botijão a

cada dois meses — o preço médio atual do botijão de
13 quilos, segundo a anp, é de r$ 112,60 (custo estimado:
r$ 1,05 bilhão).

Transporte gratuito de idosos
compensação aos estados para atender a gratuidade,

já prevista em lei, do transporte público de idosos
(custo estimado: r$ 2,5 bilhões).

Auxílio para taxistas
benefícios para taxistas devidamente registrados

até 31 de maio de 2022. o valor total desta medida será
de até r$ 2 bilhões.

Alimenta Brasil
repasse de r$ 500 milhões ao programa alimenta

brasil, que prevê a compra de alimentos produzidos
por agricultores familiares e distribuição a famílias
em insegurança alimentar, entre outras destinações.

Etanol
repasse de até r$ 3,8 bilhões, por meio de créditos

tributários, para a manutenção da competitividade do
etanol sobre a gasolina.

Estado de emergência
para possibilitar a criação de novos benefícios, o texto

prevê a decretação de estado de emergência no país.
esse estado de emergência, segundo o texto, decorre

"da elevação extraordinária e imprevisível dos preços
do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos im-
pactos sociais deles decorrentes"

a lei das eleições proíbe a criação de novos benefícios
sociais em ano eleitoral. a legislação autoriza somente
o pagamento de auxílios cujo orçamento já esteja auto-
rizado no ano anterior ao das eleições — caso do vale-
gás, mas que não se aplica ao voucher dos caminhoneiros
e o dos taxistas. (ABr)

Medida aprovada no Senado fez moeda americana ter forte alta

Preços da indústria sobem
1,83% em maio, diz IBGE

BALANÇO

Econômica

PEC Kamikaze
faz dólar subir
a nível recorde
e bolsa derrete

o Índice de preços ao pro-
dutor (ipp), que mede o pre-
ço dos produtos na saída das
fábricas, registrou inflação
de 1,83% em maio deste ano.
a taxa é inferior aos 2,08%
de abril, mas superior ao
0,99% de maio de 2021. se-
gundo o instituto brasileiro
de Geografia e estatística
(ibGe), o ipp acumula taxas
de 9,06% no ano e de 19,15%
em 12 meses.

em maio, 21 das 24 ativi-

dades industriais pesquisadas
registraram inflação, com des-
taque para indústrias extra-
tivas (12,5%), refino de pe-
tróleo e biocombustíveis
(2,8%), papel e celulose
(4,96%) e metalurgia (2,05%).

os três únicos segmentos
com queda de preços em
maio foram máquinas e ma-
teriais elétricos (-0,27%), ou-
tros químicos (-1,31%) e lim-
peza e perfumaria (-2,53%).

entre as quatro grandes

categorias econômicas da
indústria, a maior variação
de preços veio dos bens in-
termediários, isto é, os in-
sumos industrializados usa-
dos no setor produtivo
(2,43%), seguidos pelos bens
de capital, isto é, as máqui-
nas e equipamentos usados
no setor produtivo (2,04%),
bens de consumo semi e
não duráveis (0,80%) e bens
de consumo duráveis
(0,62%). (ABr)
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a intenção de consumo das Famílias (icF) cresceu
2,9% de maio para junho deste ano e atingiu 80,2
pontos em uma escala de 0 a 200. É a sexta alta conse-
cutiva do indicador, que atingiu o maior patamar
desde maio de 2020 (81,7 pontos). os dados, divulgados
na sexta-feira (1º), são da confederação nacional do
comércio de bens, serviços e Turismo (cnc).

os sete componentes do indicador tiveram alta de
maio para junho, com destaque para as avaliações
sobre perspectiva profissional (5,4%), renda atual
(3,5%) e emprego atual (3%). (ABr)

EXPRESSA



Luiz do Carmo (PSC)
tem o peso da cadeira e
base de apoio evangélica

Wilder Morais (PL)
goza de um volumoso

capital econômico

Delegado Waldir (UB)
tem se destacado nas
intenções de votos

Lissauer Vieira (PSD)
tem ganhado força

com lideranças do agro

Alexandre Baldy (PP) é
o mais atuante nos
bastidores de Brasília

João Campos rachou a
base do Republicanos ao
se aliar com Mendanha

Ninguém sabe ao certo
a que veio na disputa
Zacharias Calil (UB)

Denise Carvalho (PCdoB)
deve entrar na disputa

só para marcar posição

POLÍTICA  n 5

Felipe Cardoso e Wilson Silvestre 

Que todos os pré-candidatos ao se-
nado têm trabalhado em busca de es-
paço — até mais que de votos — disso
não restam dúvidas. na tentativa in-
cessante de se provarem protagonistas,
a maioria percorre regiões importantes
do estado e se reúne, dia sim outro
também, com lideranças da oposição
para chamar atenção do governador
que pode, caso queira, bancar um único
nome na corrida em sua chapa. 

enquanto não se resolve — ou finge
não se resolver —, o exercício do go-
vernador ronaldo caiado (Ub) se re-
sume a aferir o potencial político de
cada um dos nomes. caiado precisa,
sobretudo, medir a densidade eleitoral
de todos os políticos antes de apontar
um único nome à sua chapa ou deixá-
los concorrer no esquema ‘cada um
por si’, deus por todos’. 

o que há de fato, ao menos até o
momento, é que o senador luiz do
carmo (psc), além de ter o peso da ca-
deira em relação aos demais, conta
com uma base ampla de evangélicos.
irmão do líder religioso eurípedes do
carmo — que, por sinal, preside seu
partido —, luiz goza de apoio de um
segmento específico e considerável do
meio gospel. soma-se a isso o apoio
conquistado através das emendas re-
passadas aos municípios ao longo dos
últimos anos em que figurou como se-
nador. vale lembrar que carmo ainda
investiu pesado em uma estrutura de

marketing e comunicação, o que deve
render bons votos. 

na outra ponta está alexandre baldy
(progressistas). este demonstra ser o
mais atuante nos bastidores do ser-
pentário político de brasília. sua pro-
ximidade com o manda chuva do pro-
gressistas, ciro nogueira, fez dele uma
liderança do partido com missões im-
portantes na articulação nas regiões
centro-oeste e norte. 

em Goiás, porém, o político não
conta com um grupo político tão forte.
seus aliados de primeira hora contam-
se nos dedos: seu irmão e secretário
da secretaria de industria e comércio
(sic), joel santana; deputado federal,
adriano do baldy; prefeito de anápolis,
roberto naves e alguns prefeitos em
cidades com menor expressão política.
muitos deles ameaçaram abandoná-lo
ano passado se não apoiasse caiado.
mas segue firme, não apenas no apoio,
mas na defesa de que os candidatos
saiam em voo solo, diferentemente da
opinião de carmo e lissauer. 

por falar no presidente da assem-
bleia legislativa de Goiás, lissauer
vieira (psd), seu nome tem ganhado
força significativa entre as lideranças

do agronegócio. empresário do seg-
mento rural que é, conta ainda com a
vantagem de ser bem articulado, diplo-
mático e pacificador. lissauer tem ao
seu favor uma importante fatia da região
sudoeste do estado, especialmente as
cidades de rio verde e jataí, que somam
uma quantidade mais expressiva do
eleitorado. o parlamentar figura nos
bastidores como uma importante peça
no tabuleiro do xadrez político, já que
o psd pode pular fora da base caiadista
caso o governador não o agasalhe como
candidato ao senado.

outro que tem se destacado, espe-
cialmente no ranking das intenções de
voto das últimas pesquisas, é o federal
delegado Waldir (Ub). seu capital po-
lítico é difuso. centrado na segurança
pública, o parlamentar é tido como
uma figura dispersa entre as lideranças.
sem muitas amarras, um de seus prin-
cipais problemas é, na verdade, estar
filiado ao mesmo partido do governador
— o que dificulta a composição da cha-
pa. sendo assim, o pré-candidato insiste
em disputar a vaga em um modelo de
candidaturas isoladas. 

o líder religioso e deputado federal
joão campos (republicanos) rachou o

partido ao migrar para a base do pré-
candidato Gustavo mendanha (patrio-
ta). ele terá dificuldades para enfrentar
a máquina pública da prefeitura de
Goiânia — que perdeu rogério cruz
(republicanos) para a gestão caiadista
— e, claro, do estado. suas chances se-
rão desenhadas a partir das próximas
pesquisas para o senado. se estiver
bem avaliado, significa que venceu a
queda de braços dentro de sua legenda,
caso contrário, deverá se contentar em
levar no currículo apenas o título de
ex-deputado federal. Há quem avalie
que é melhor perder disputando o
salão azul do congresso do que conti-
nuar deputado federal ad aeternum.

Quanto ao deputado zacharias calil
(Ub), ninguém sabe ao certo a que
veio. sua dificuldade, além de superar
os grandes players da disputa, está em
disputar espaço no União brasil com
Waldir, um dos mais bem posicionados
na pesquisa. Quanto aos demais pos-
tulantes que permeiam nos extremos
— leia-se denise carvalho, à esquerda,
e Wilder morais, à direita — tendem a
entrar em campo apenas para marcar
presença figurando na corrida como
personagens de pouca expressão. o úl-
timo, em um cenário mais vantajoso
que a primeira, haja vista o peso de
seu currículo como ex-senador por
Goiás onde liberou uma quantidade
satisfatória de emendas aos municípios.
Fora os atributos políticos, Wilder goza
de um volumoso capital econômico.
(Especial para O Hoje)

A maioria percorre o Estado e se reúne, dia sim 
e outro também, com lideranças da oposição 

na tentativa de chamar atenção do governador 
que pode, caso queira, bancar um único nome

O movimento dos postulantes
em busca da vaga no Senado
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Thauany Melo

por lei, os partidos políticos
são obrigados a respeitar a
cota eleitoral de gênero, que
estabele que o máximo 70%
dos candidatos podem ser do
mesmo sexo. essa reserva, no
entanto, ainda não garante
maior representatividade po-
lítica às mulheres. em Goiás,
por exemplo, apenas duas das
41 vagas na assembleia le-
gislativa (alego) são ocupadas
por mulheres – adriana ac-
corsi (pT) e lêda borges
(psdb). na bancada goiana
na câmara Federal, magda
mofatto (pl) e Flávia morais
(pdT) são as únicas represen-
tantes do gênero dentre os 17
eleitos. o congresso em geral
possui apenas 15% de parla-
mentares mulheres.

conforme um levanta-
mento da Folha de são paulo,
as mulheres somam apenas
14% das pré-candidatas ao
governo estadual, número

menor do que o registrado
nas eleições de 2018. até o
momento, 22 mulheres lan-
çaram pré-candidaturas aos
executivos dos estados den-
tre 161 nomes. vale ressaltar
que, apesar de minoria nos
palanques, as mulheres re-
presentam 52,5% do eleito-
rado do país.

até hoje, apenas oito mu-
lheres foram eleitas gover-
nadoras. a primeira foi há
28 anos, quando roseana sar-
ney venceu no maranhão. de
lá para cá o cenário mudou
pouco e o país tem hoje ape-
nas Fátima bezerra (pT) à
frente de um executivo esta-
dual, no rio Grande do norte.
essa sub-representação tam-

bém é vista na corrida pre-
sidencial, na qual a única
mulher eleita foi dilma rous-
seff (pT). este ano, por en-
quanto, simone Tebet (mdb)
e sofia manzano (pcb) se lan-
çaram pré-candidatas. 

até o momento, Goiás
tem apenas um nome de
mulher na disputa pelo go-
verno estadual – Helga mar-
tins (pcb). já para o senado,
duas foram lançadas como
pré-candidatas, manu jacob
(psol) e denise carvalho
(pcdob). apesar dos núme-
ros, os diretórios partidários
de Goiás afirmam não terem
dificuldade para encontrar
pré-candidatas e, segundo
eles, até excedem o mínimo

exigido por lei. 
ao o Hoje, o presidente

estadual do patriota, jorce-
lino braga, garantiu que a
legenda já tem ao menos 30%
de mulheres que serão can-
didatas. já o pcdob  afirmou
que lançará mais do que o
exigido pela cota e que não
tem dificuldade de encontrar
mulheres para disputa polí-
tica.  ainda pequeno, o par-
tido Unidade popular (Up)
declarou que dos dois pré-
candidatos de Goiás, uma é
mulher:  letícia scalabrini
concorrerá para deputada
estadual. o partido dos Tra-
balhadores (pT) também dis-
se ter mais de 30% de pré-
candidaturas de mulheres. 

Federações
o pT, pcdob e pv, que

formam a federação “brasil
da esperança”,  questiona-
ram se o atendimento de ao
menos 30% de candidaturas
por sexo poderia ser cum-
prida só pela federação e
não pelos partidos indivi-
dualmente. no entanto, o
Tribunal superior eleitoral
(Tse) declarou, na última
quinta-feira (30,) que tanto
os partidos políticos quanto
as federações partidárias de-
vem obedecer o percentual
mínimo de candidaturas por
gênero nas eleições. 

relator do caso, o ministro
mauro campbell marques
afirmou que a resolução que
disciplina as federações es-
tipula que o percentual mí-
nimo de candidatura por gê-
nero deve ser atendido tanto
globalmente na lista da fe-
deração, quanto por cada
partido nas indicações. (Es-
pecial para O Hoje)

Ex-presidente afirmou que projeto busca
apenas a reeleição do adversário nas urnas

Goiás conta, até o momento, com duas mulheres na disputa ao Senado: Denise Carvalho (PCdoB) e Manu Jacob (Psol). Ao governo, Helga Martins (PCB) é a única mulher no pleito

Com sub-representação feminina, 
diretórios goianos dizem colocar mais pré-
candidatas do que o mínimo exigido por lei

Partidos afirmam ter facilidade de
encontrar mulheres para disputa

Reprodução
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o ex-presidente luiz iná-
cio lula da silva (pT) afir-
mou que a proposta de
emenda constitucional
(pec) aprovada pelo senado,
que distribui benefícios a
três meses da eleição com
gastos bilionários fora das
regras fiscais, é um projeto
“eleitoral” de bolsonaro que
tem como objetivo buscar
a sua reeleição.

lula disse que o presi-
dente tenta “comprar o
povo” com a pec, que institui
até o fim do ano um estado
de emergência no brasil e
cria um precedente perigoso
e irreversível, segundo ju-
ristas, podendo permitir
qualquer pretexto para dri-
blar a lei eleitoral.

o ex-presidente afirmou
que o aumento de auxílios
financeiros à população era
uma reivindicação da esquer-
da, mas centrou as críticas
na oportunidade escolhida
pelo governo para a conces-
são dos benefícios.

“o que o bolsonaro sabe

é que o problema dele não
é urna eletrônica, o proble-
ma dele chama-se povo bra-
sileiro. É por isso que ontem
ele mandou várias medidas
para dar dinheiro, aumentar
auxílio emergencial, aumen-
tar vale-gás, auxílio para mo-
toristas. Tudo bem, acho que
o povo tinha (mesmo) que
pegar o dinheiro. mas não é
isso que resolve o problema,
porque tudo isso vai acabar
em dezembro. na verdade,
o projeto que ele mandou é
um projeto eleitoral. ele
acha que pode comprar o
povo” disse lula.

a proposta aprovada pelo
senado eleva o auxílio brasil
de r$ 400 para r$ 600, dá
um vale-gás equivalente a
um botijão de 13 kg a cada
dois meses e cria um bene-
fício de r$ 1 mil para cami-
nhoneiros. o impacto total
dos gastos é de r$ 41,2 bi-
lhões e dura somente até de-
zembro, fim do mandato de
bolsonaro. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)

Lula: PEC é ‘eleitoral’ e Bolsonaro ‘quer comprar o povo’
“PEC KAMIKAZE”

Ricardo Stuckert 
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sem descanso após a der-
rota para o olimpia, fora de
casa, pela copa sul-americana,
o atlético Goianiense entra em
campo neste final de semana
por outra competição. com a
“chave virada”, o rubro-negro
volta sua atenções para o cam-
peonato brasileiro, onde rece-
berá o são paulo, às 16h do
próximo domingo (3), no es-
tádio antônio accioly.

 décimo terceiro colocado,
com 17 pontos conquistados,
o dragão tem a chance de pas-
sar seu oponente na tabela de
classificação. isso porque o Tri-
color paulista, que ocupa, atual-
mente, a oitava posição, tem
dois pontos a mais que o time
atleticano. em caso de um re-
sultado positivo, o atlético
Goianiense deve acabar en-
trando na faixa de classificação
para a próxima edição da copa
sul-americana.

Dúvida
para enfrentar o são paulo,

o técnico jorginho tem uma
dúvida. com um desconforto
na coxa esquerda, o meia jor-
ginho tem presença incerta no
confronto deste domingo (3).
o camisa 10 foi substituído
ainda no primeiro tempo da
derrota contra o olimpia, pela
copa sul-americana, e, em solo

paraguaio mesmo, iniciou o
tratamento para estar total-
mente recuperado. o jogador
deve ser reavaliado até mo-
mentos antes da bola rolar. 

em contrapartida, o coman-
dante rubro-negro contará com
o retorno do volante Édson,
que tem atuado como zagueiro.
no defensores del chaco, o atle-
ta foi ausência. isso porque ha-
via recebido seu terceiro cartão
amarelo contra a ldU, ainda
pela fase de grupos da compe-
tição internacional, e teve de
cumprir suspensão automática. 

São Paulo
no último treino em solo

paulista, o são paulo foi a campo
apenas com quem não esteve
no chile, onde o Tricolor paulista
derrotou a Universidad católica

por 4 a 2. nesta atividade, esti-
veram presentes o meio-cam-
pista colombiano andrés colo-
rado, que está fora de combate
desde o dia 12 de junho, por
conta de uma lesão no reto fe-
moral direito, e o meia-atacante
alisson, que correu sob orien-
tação dos fisioterapeutas e segue
em recuperação de uma entorse
no joelho direito.

Histórico
o confronto deste domingo

(3) será o décimo sexto da his-
tória entre atlético Goianiense
e são paulo. com seis vitórias,
quem leva vantagem é o Tri-
color paulista. o dragão venceu
uma vez a menos. além disso,
as equipes empataram em ou-
tras quatro oportunidades.

o último encontro entre os

clubes aconteceu em setembro
do ano passado. pela 21ª ro-
dada da série a do campeo-
nato paulista, os paulistas fi-
zeram valer o mando de cam-

po e derrotaram os goianos
por 2 a 1, no morumbi. na
oportunidade, matheus bar-
bosa anotou o tento rubro-ne-
gro. (Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense
retoma o foco no
Brasileirão, onde
recebe o São
Paulo, no 
Antônio Accioly

Uma semana após o triunfo
contra o cuiabá, o Goiás volta
a campo pelo campeonato bra-
sileiro. décimo quarto colocado
na tabela de classificação da
competição nacional, o esme-
raldino terá pela frente justa-
mente a equipe que pegou seu
lugar na zona de rebaixamen-
to. Às 18h deste domingo (3),
o time comandado pelo técnico
jair ventura enfrenta o amé-
rica-mG, fora de casa.

sem atuar no meio de se-
mana, o time goiano chega
mais “descansado” para o due-
lo, já que o coelho entrou em
campo na quinta-feira (30).
ainda pela ida das oitavas da
copa do brasil, os mineiros
bateram o botafogo, em casa,
por 3 a 0.

apesar de estar no z4, o
técnico jair ventura entende
que a equipe mineira dificul-
tará bastante a vida do time
goiano, pois, contra o Glorio-
so, fez uma grande partida,
o que pode acabar se repe-
tindo neste fim de semana.
mesmo assim, o treinador es-
pera que o Goiás consiga seu
objetivo, que é a vitória.

“assistimos ao jogo (contra
o botafogo) e eles fizeram uma

grande partida. então, nós sa-
bemos que será um jogo difi-
cílimo. pedrinho fez um grande
jogo, everaldo, diversas opções
e facilita muito a vida do trei-
nador quando se tem três ou
quatro opções por posição. es-
peramos um jogo muito difícil.
eles não vinham em um bom
momento, mas o jogo (contra
o botafogo) mostrou o contrá-
rio e muda o cenário. espero
que possamos conseguir nosso
objetivo, que é a vitória”, disse
jair ventura.

Histórico
depois de cinco anos,

américa-mG e Goiás voltam

a se enfrentar. a partida deste
domingo (3) será a décima
oitava da história entre as
equipes. com 10 triunfos,
quem mais venceu foi o es-
meraldino. o coelho levou a
melhor apenas duas vezes.
além disso, os times empa-
taram em outros cinco jogos.

o último duelo aconteceu
no dia 18 de agosto de 2017.
pela 21ª rodada da série b
daquela temporada, os clubes
ficaram no 1 a 1, no estádio
olímpico. o gol do time es-
meraldino foi marcado pelo
atacante Gustavo, o “Gusta-
gol”. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

O técnico Jorginho tenta fazer com que o Rubro-Negro continue subindo na tabela do Brasileirão

O Esmeraldino busca a segunda vitória consecutiva no Brasileirão

a primeira fase da
série d se aproxima de
seu término. e, neste fi-
nal de semana, as equi-
pes entram em campo
para a décima segunda
rodada, a antepenúltima
antes do início do mata-
mata da competição na-
cional. Todos os três re-
presentantes do estado
de Goiás entrarão em
campo no domingo (3).
cada um deles chega em
uma condição diferente
para esta rodada.

Às 16h de domingo
(3), o estádio jonas duar-
te será palco do clássico
entre anápolis e Grêmio
anápolis. já classificado,
o Galo da comarca entra
em campo apenas para
cumprir tabela e tentar
roubar do brasiliense a
primeira colocação do
Grupo 5 da quarta divi-
são. do lado da raposa,
o jogo é de sobrevivên-
cia. com apenas oito
pontos conquistados até
aqui, o Gea precisa de
um milagre para seguir
vivo na série d. além
de vencer todas as três
últimas partidas, o
campeão goiano de
2020 precisa que o ope-
rário, de várzea Gran-
de, no mato Grosso,
não faça mais do que
um ponto dos nove que
ainda disputará.

pouco depois, às
16h30, é a vez do iporá
entrar em campo. Quin-

to colocado, o lobo Gua-
rá é um dos postulantes
às duas vagas que ainda
restam na chave. e, nes-
te domingo (3), o time
comandado pelo técnico
leonardo souza terá
um confronto direto
pela frente. Fora de
casa, a equipe do inte-
rior do estado enfrenta
o costa rica, do mato
Grosso do sul, e pode
acabar entrando no G4.
separados por três pon-
tos de distância, os dois
clubes, ao lado do ope-
rário, aparecem como
principais candidatos à
classificação.

os outros dois jogos
serão disputados no sá-
bado (2) e no domingo
(3). já classificado, o
brasiliense recebe o
ação, do mato Grosso,
no abadião. o duelo co-
loca frente a frente o
primeiro e o último co-
locado do Grupo 5. vir-
tualmente eliminado, o
time mato-grossense
conquistou, na última
rodada, sua primeira
vitória na competição
e, agora, tenta se des-
pedir da série d com
mais resultados positi-
vos. no domingo (3), às
16h, o operário, que
tenta se manter no G4,
receberá, no dito sou-
za, o ceilândia, que
vem de cinco derrotas.
(Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

Goianos 
fazem clássico
na Série D

CAMPEONATO BRASILEIRO

Goiás enfrenta o América-MG,
fora, e tenta embalar

BRASILEIRÃO

Bruno Corsino/Atlético-GO

muDou a chave

Rosiron Rodrigues/Goiás EC
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tÉCniCaFICHA

tÉCniCaFICHA
Atlético-GO x São Paulo

Data: 3 de julho de 2022. Horário: 18h. Local: arena independência, em Belo Horizonte (MG). Árbi-
tro: Caio Max augusto Vieira (rn). Assistentes: Jean Marcio dos Santos (rn) e lorival Candido das

Flores (rn). VAR: Pablo ramon Goncalves Pinheiro (rn)

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Éder, dani-
lo avelar (luan Patrick) e Marlon; lucas Kal, Juninho
e alê; Felipe azevedo (Pedrinho), Everaldo e aloísio.

Técnico: Vagner Mancini

Goiás: tadeu; dieguinho, reynaldo, yan Souto,
Caetano, Juan; Maguinho, Matheus Sales (Caio

Vinicius), Élvis; Vinicius e Pedro raúl.
Técnico: Jair Ventura

xAmérica-MG Goiás

Data: 3 de julho de 2022. Horário: 16h. Local: Estádio antônio
accioly, em Goiânia (Go). Árbitro: Wagner do nascimento Ma-
galhães (Fifa/rJ). Assistentes: thiago Henrique neto Corrêa
Farinha (rJ) e Carlos Henrique alves de lima Filho (rJ). VAR:
Pathrice Wallace Corrêa Maia (rJ)

Atlético-GO: ronaldo; Hayner,
Édson, ramon Menezes e Jef-
ferson; Baralhas, Marlon Freitas
e Jorginho (Shaylon); Wellington
rato, diego Churín e luiz Fer-
nando (airton).
Técnico: Jorginho

São Paulo: Jandrei; diego
Costa, Miranda e léo; igor
Vinícius, Patrick (Pablo Maia),
Gabriel neves, rodrigo nes-
tor, igor Gomes e reinaldo;
Calleri.
Técnico: rogério Ceni
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o vila nova segue cada
vez mais afundado na última
posição da série b do cam-
peonato brasileiro. na noite
desta sexta-feira (1), o time
de dado cavalcanti, que, sus-
penso, deu lugar ao auxiliar
pedro Gama na beira do gra-
mado, sofreu mais uma der-
rota na competição nacional.
jogando no estádio mineirão,
o Tigre foi superado pelo cru-
zeiro por 2 a 0.

com o resultado, o colo-
rado aumentou para 11 o nú-
mero de jogos sem vitórias.
destes, 10 são pela segundona
e um pela copa do brasil. o
próximo compromisso do
time goiano será na próxima
sexta-feira (8), às 19h, contra
o bahia, no estádio onésio
brasileiro alvarenga.

O jogo
a partida no mineirão co-

meçou com o vila nova indo
para cima do cruzeiro. com
apenas três minutos de bola

rolando, o colorado teve a pri-
meira oportunidade do jogo.
depois de receber um lança-
mento longo de matheuzinho,
o atacante pablo dyego rece-
beu dentro da área e, de onde
estava, finalizou, assustando
o goleiro rafael cabral.

na primeira chegada que
teve, a raposa não perdoou o
Tigre. na marca de nove mi-
nutos, o zagueiro Wagner leo-
nardo foi para a área vilano-
vense para curtir uma de ata-
cante e, após falta cobrada,
subiu mais alto que todo mun-

do e desviou de cabeça. ca-
prichosamente, a bola “beijou”
a trave e foi morrer no fundo
das redes de Tony, que não
conseguiu evitar que o placar
fosse aberto no mineirão.

o vila nova voltou a apa-
recer aos 20 minutos, com
pablo roberto. após receber
na ponta direita, pedro bam-
bu chegou à linha de fundo e
cruzou, na medida, para o
volante vilanovense, que es-
tava na meia-lua da grande
área. de cabeça, o camisa 20
mandou para o gol e quase

conseguiu surpreender rafael
cabral. no entanto, a árbitra
edina alves batista acabou
anulando a jogada por conta
de um impedimento.

Três minutos depois, o
cruzeiro perdeu uma chance
incrível de aumentar sua
vantagem. matheus bidu re-
cebeu na esquerda e cruzou
rasteiro para a área vilano-
vense, onde estava luvannor.
mesmo livre de marcação e
com o gol escancarado em
sua frente, o atacante cru-

zeirense acabou chutando
por cima da meta de Tony.

antes do fim da primeira
etapa, os donos da casa ainda
tiveram mais duas chances
para ampliar o marcador. a
primeira, aos 31, com lu-
vannor outra vez. o atacante
celeste finalizou da entrada
da área e viu Tony, sem difi-
culdades, fazer a defesa. de-
pois, na marca de 35, foi a
vez de daniel júnior, que re-
cebeu um passe de letra de
edu, invadiu a área, mas aca-
bou pegando fraco, facilitan-
do para o Tigre.

na volta do intervalo, o cru-
zeiro começou a mil por hora
e conseguiu marcar o segundo.
rafael donato saiu jogando er-
rado e entregou a bola de pre-
sente para luvannor, que fi-
nalizou e viu Tony fazer a de-
fesa. ele mesmo pegou o rebote
e, desta vez, não desperdiçou,
mandou para o fundo das re-
des, decretando outra derrota
do colorado na segundona.
(Especial para O Hoje)

Fora de casa, Vila Nova é
derrotado pelo líder Cruzeirooutro revés

No Mineirão, o Tigre foi superado pela Raposa pelo placar de 2 a 0

GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE JULHO DE 2022
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Cruzeiro EC

tÉCniCaFICHA

Data: 1 de julho de 2022. Horário: 21h30. Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Gols:
Wagner leonardo (9’/1t) e luvannor (1’/2t) - Cru. Árbitro: 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 (rômulo),
oliveira e Wagner leonardo; Geovane Jesus
(léo Pais), neto Moura, Machado e Matheus
Bidu; daniel Junior (adriano), Edu (rodolfo) e

luvannor (Fernando Canesin).
Técnico: Paulo Pezzolano

Vila Nova: tony; Pedro Bambu (diogo), rafael
donato, alisson Cassiano e Willian Formiga;

ralf (Marlone), Pablo roberto (daniel amorim)
e arthur rezende; Matheuzinho, Pablo dyego

(rubens) e diego tavares.
Técnico: Pedro Gama

2x0Cruzeiro Vila Nova
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Sabrina Vilela 

o trabalho informal tor-
nou-se uma realidade para
milhões de brasileiros, prin-
cipalmente após o período de
pandemia que impactou di-
retamente na geração e ma-
nutenção de empregos. É o
caso, por exemplo, de bianca
Ferreira diniz, 41, e Francisco
pereira barros. casados, com
dois filhos de 18 anos e um
neto, os dois vivem de bicos
para manter as contas da
casa. sem renda fixa, eles de-
pendem ainda de doações
para conseguir se alimentar.

a família mora na comu-
nidade emanuele, ocupação
no jardim novo mundo ll,
onde abrigam mais de 528 fa-
mílias que vivem em situação
similar a do casal. ela faz bicos
com faxina, mas não é sempre
que consegue uma renda boa
todo mês. “o Francisco com
reciclagem ganha em torno
de r$120 a r$200. infelizmen-
te não é toda semana que con-
segue”. os problemas na co-
luna dificultam ainda mais o
trabalho de bianca, mas ainda
sim, ela consegue tirar cerca
de r$ 400 quando o movi-
mento é considerado bom.

“no mês de junho mesmo
eu não consegui nenhuma fa-
xina”. Ferreira se sente de-
samparada pelo poder público
já que ela desenvolveu o pro-
blema de saúde e ainda consta
que a carteira dela está assi-
nada. para que ela consiga re-
solver a situação, ela deve fa-
zer exames a fim de conseguir
um laudo para comprovar a
doença. entretanto, ela não
tem condições de pagar os exa-
mes e não conseguiu vaga pelo
sistema único de saúde (sUs). 

além das dificuldades en-
frentadas, ela precisa lidar
com a falta de fralda para o
netinho - que cuida como filho
- , o leite ela consegue de doa-
ção na própria comunidade
por meio da rose carioca, que
é membro da central única
das Favelas (cufa Go). “o ne-
ném também gripa muito, en-
tão temos muitos gastos com
medicamentos, mas por falta
de uma renda fixa ela “se vira
como dá”, na maioria das ve-
zes somente com o que recebe
de pessoas de bom coração.

para almoçar ela depende
do almoço fornecido todos os
dias pela rose carioca, “mas,
esta semana não teve almoço
por falta de água então tenho
que cozinhar com o que tenho
aqui em casa. na semana pas-
sada eu consegui uma cesta
básica e com ela vou conse-

guindo me manter ainda, mas
semana que vem já não sei o
que me espera”, lamenta. 

Tipos de informalidade 
bianca e o marido Fran-

cisco fazem parte dos 19,6 mi-
lhões de brasileiros que so-
brevivem fazendo bicos para
conseguirem se manter, con-
forme aponta o instituto ve-
redas, por meio de dados co-
letados pelo instituto brasi-
leiro e estatística (ibGe) no
terceiro trimestre de 2021 que
foram divulgados pela Fun-
dação arymax e a b3 social. 

o trabalhador considerado
informal aquele que não tem
carteira assinada, que atua
por conta própria sem cnpj
ou ajuda parentes no exercício
de atividades profissionais,
conforme afirma o ibGe. se-
gundo o estudo, 32,5 milhões
de pessoas que atuam desta
forma, o que representa 48,9%

das ocupações no país. o ins-
tituto veredas mostra que exis-
tem quatro formas de traba-
lhadores informais na fede-
ração, são eles: informais de
subsistência (conhecido como
‘bicos); informais com poten-
cial produtivo (trabalhadores
que não são formalizados por
falta de qualificação ou cus-
tos), informais por opção e
formais frágeis (que atuam
por meio de contrato). 

dos 32,5 milhões de pessoas
que estão nesse quesito, 60,5%
são informais por subsistência,
21,1% são formais frágeis,
16,1%são informais com po-
tencial produtivo e 2,3% são
informais por opção. o perfil
traçado pela pesquisa são de
pessoas predominantemente
do sexpo masculino, jovem, de
cor preta e baixa escolaridade.
a maioria trabalha com servi-
ços na área comercial, repa-
ração de veículos e construção. 

Informalidade por opção 
isaque sousa,23, trabalha

com artesanato há oito meses.
ele escolheu trabalhar na área
devido a uma viagem de bici-
cleta que ele está fazendo pelo
brasil com o objetivo de che-
gar no Uruguai. ele é natural
de são paulo e há cerca de
um ano ele recebeu carona
até o acre para começar a
sua peregrinação. “como eu
estou pagando essa promessa
tive que arranjar algo para
me manter e tive a ideia de
fazer artesanato de brinco,
pulseira e anéis”. ele se man-
tém apenas com a venda dos
acessórios e se abriga nas ruas
com a barraca e os pertences
que carrega consigo. 

segundo, isaque quer che-
gar no Uruguai até o fim de
2022 e depois de passar uns
dias lá vai seguir para mais
uma aventura só que dessa
vez sem a bicicleta, apenas
com a mochila para outros
países como o chile. “mesmo
depois de cumprir meu obje-
tivo quero continuar com o
artesanato, eu gosto de fazer
e consigo me manter. o maior
desafio é não ter um rendi-
mento fixo, cada dia recebo
um valor diferente, outros
simplesmente nada”, conta. 

lucas batista, conhecido
como pequi, 26, é artista de
rua há quatro anos e resolveu
trabalhar nos semáforos nas
ruas de Goiânia por gostar.
“eu achei nesse tipo de arte
a oportunidade de fazer o

que eu gosto e ainda consigo
me manter com o que eu ga-
nho”. o artista trabalha seis
horas por dia principalmente
na alameda botafogo e rua
4. “aqui a minha maior difi-
culdade é o sol”, brinca. 

mas, ele conta que até que
ele ganha bem, mas não tem
como mensurar uma média
mensal porque é bem incerto.
batista pretende futuramente
estudar para se profissiona-
lizar mais, mas ele não pre-
tende deixar o malabarismo
de lado por um bom tempo.
“eu quero fazer um curso de
culinária. não acho que vou
ficar a vida toda no semáforo,
mas pretendo ficar mais um
tempo”. ele aprendeu a arte
nas ruas com amigos e acabou
se encantando por essa forma
de fazer arte. 

Consequências da
informalidade 

a Fundação arymax explica
que existem hipóteses que ex-
pliquem a informalidade. as
políticas públicas em que o
poder público pode estimular
em maior ou menor medida a
prática da informalidade; a
conjuntura econômica, que re-
mete ao crescimento econô-
mico; escolha individual que
se baseia na redução de opor-
tunidades; escolha individual
que leva em consideração a
precarização do mercado de
trabalho formal e a relação de
desconfiança com o poder pú-
blico; e por fim a estrutura
produtiva que é a dificuldade
de reduzir a informalidade de-
vido à estrutura produtiva.

a informalidade também
pode gerar consequências de
forma individual, empresarial,
ao poder público e para o sis-
tema econômico. o trabalhador
que não tem carteira assinada
está propenso a ser exposto
em atividades laborais e a in-
segurança financeira. as em-
presas informais não podem
celebrar contratos com o mer-
cado informal. no caso do po-
der público o fator pode acar-
retar evasão fiscal para que
seja exigido fiscalização. e para
o sistema econômico pode ge-
rar diminuição de consumo
por parte da população con-
forme afirma a Fundação ary-
max. (Especial para O Hoje)

32,5 milhões de pessoas atuam desta forma, o que representa 48,9% das ocupações no País

Bianca Ferreira, de 41 anos,  faz bicos com faxina, mas não é todo mês que consegue uma renda que seja suficiente para manter a família. Ela depende de doações

Isaque trabalha com
artesanato há oito meses. Ele
escolheu trabalhar na área
devido a uma viagem de
bicicleta que ele está fazendo
pelo Brasil com o objetivo de
chegar ao Uruguai

Informalidade é a realidade de
mais de 32 milhões de brasileiros

Fotos: Sabrina Vilela
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Lucas Batista, conhecido
como “Pequi”, é artista de rua
há quatro anos e resolveu
trabalhar nos semáforos nas
ruas de Goiânia por gostar
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mais de 30 mil pessoas devem visitar o parque muti-
rama neste mês de férias. a expectativa é de que 8 mil
pessoas passem pelo parque a cada fim de semana. na
última semana, a agência municipal de Turismo e lazer
(agetul) iniciou a campanha bilheteria solidária, uma
forma de arrecadar alimentos para as pessoas em vul-
nerabilidade social. a ação arrecadou em 2021, mais de
26 toneladas de alimentos, e a expectativa da organização
do mutirama é que esse número seja superado.

o número de famílias em situação de vulnerabilidade
tem aumentado, e esse ano a expectativa é arrecadar o
dobro de alimentos para distribuir a essas pessoas. “ações
solidárias como esta são bem-vindas, e têm o nosso apoio
e incentivo”, afirma o prefeito de Goiânia, rogério cruz.

se multiplicada a quantidade de pessoas por um
alimento que cada família pode levar, a campanha do
parque mutirama deve ter bons resultados. o presidente
da agetul, valdery júnior, ressalta que a doação de ali-
mentos não é fator impeditivo para entrar e brincar
no parque, mas aposta na mobilização dos visitantes.
“estamos incentivando a solidariedade entre os visi-
tantes, com essa ação tão importante que vai levar ali-
mento a várias famílias”, pontua.

a mãe do pequeno benjamin lopes, de 2 anos, dé-
borah nunes, deve levar o filho ao mutirama e zoológico
pelo menos duas vezes neste mês. ela conta que a
criança gosta muito de ir aos brinquedos e conhecer
mais de perto os animais. “É uma ótima programação
da família, principalmente porque por conta da correria
muitas vezes deixamos de ir. mas como agora ele está
de férias, fica muito mais fácil”, diz.  

Férias 
de acordo com a secretaria municipal de educação,

os alunos da rede de ensino do município já estão de
férias desde a última sexta-feira (1º), quando também
começa a temporada de férias no mutirama e zoológico.
os dois parques funcionarão normalmente durante
todo o mês de julho. “a chegada de novos profissionais
para a operação do parque mutirama permitirá que
todos os brinquedos em funcionamento estejam à dis-
posição dos visitantes”, assegura valdery júnior.

Todas as idades 
o parque mutirama funciona com entrada gratuita

de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h. “com a bi-
lheteria solidária, é possível ao visitante ajudar famílias
que mais precisam, levando alimentos não perecíveis”,
reforça o presidente da agetul.

o local foi inaugurado no final da década de 60
(1969) pelo então prefeito na época iris rezende machado.
localizado ao lado do parque botafogo, o mutirama
está em uma área criada e planejada desde a fundação
de Goiânia, estando no centro da cidade. em suas ins-
talações, consta o planetário que pertence à Universidade
Federal de Goiás e o parque dos dinossauros, contendo
réplicas em tamanho real. o parque, que completou 53
anos, além de fazer parte da história e infância de
várias pessoas, contempla 21 atrações em funcionamento
e é aberto ao público de todas as idades. 

Zoológico
já o parque zoológico de Goiânia está aberto ao público

para visitação de quarta-feira a domingo, das 08h30 às
17h. a compra de ingressos pode ser realizada até às 16h.
a entrada custa r$ 5, e a meia-entrada, r$ 2,50. crianças
de 04 a 12 anos de idade e estudantes, mediante apresen-
tação de carteirinha, têm direito à meia-entrada. o local
foi fundado em 1956, pelo encarregado e morador do
lago das rosas, saturnino maciel de carvalho. embora o
lago das rosas naquela época já fosse um local de recreação
e lazer tradicionalmente usado pela população de Goiânia,
somente após esta data, com a doação de alguns animais
pelo ornitólogo e professor josé Hidasi, o zoológico surgiu.

atualmente, possui um perfil bastante diferenciado.
existem três grandes objetivos que  norteiam o funcio-
namento de qualquer zoológico moderno: apoiar projetos
e ações relacionadas à conservação de espécies animais,
especialmente aquelas ameaçadas de extinção; oferecer
apoio para pesquisas científicas voltadas ao comporta-
mento e bem-estar animal; e promover um aumento da
sensibilização do público para questões voltadas para
a conservação ambiental por meio de práticas de edu-
cação ambiental. (Especial para O Hoje)

Período de férias aumenta a demanda no parque público

com as férias do mês de
julho, chega o retorno da tem-
porada do rio araguaia. após
dois anos fechado, devido a
pandemia de covid-19, ara-
guaia volta a ser, neste mês,
um dos destinos mais procu-
rados pelos goianos. segundo
uma pesquisa comparativa,
em relação ao ano de 2021,
feita pela superintendência
de proteção aos direitos do
consumidor (procon Goiás),
a variação dos preços de pro-
dutos de camping e pesca che-
garam a 200%.

o estudo visitou 16 estabe-
lecimentos em Goiânia, entre
os dias 20 e 23 de junho de
2022. ao todos, foram compa-
rados, pelo procon, os preços
de 115 produtos de pesca idên-

ticos como barracas, colchões
infláveis, lanternas, fogareiros,
anzóis, linhas, chumbadas, va-
ras de pesca, entre outros. 

a maior variação chegou
a 200% no anzol marine sport
1/0 – c/ 50 Unidades – ref.
4330 – marine sport, cujo me-
nor preço encontrado foi de
r$ 7,00 e o maior r$ 21,00.

o maior aumento médio
constatado foi de 63,16% no
caso do Fogareiro duo cera-
mik cons. Gás com 1 chama.
já a barraca para 6 pessoas
da marca rainforest, no en-
tanto, registrou redução de
36.53% na comparação.

E as férias?
além de pesquisar os

preços dos produtos, o pro-

con dá dicas para aqueles
que querem aproveitar as
férias no rio. a primeira re-
comendação é que o consu-
midor fique atento nas pro-
moções, que são comuns
nesta época do ano.

outra indicação é com-
prar com calma, uma vez
que essas mercadorias não
são tabeladas, ou seja, a com-
pra sem os devidos cuidados
pode representar grande
prejuízo na carteira.

a pesquisa sugere que a
população fracione a com-
pra entre os estabelecimen-
tos visitados. dessa forma,
a economia na hora da com-
pra pode ser maior. (Ana
Bárbara Quêtto, especial
para O Hoje)

Férias no Rio Araguaia: produtos
de pesca têm variação de até 200%

Mais de 30 mil
pessoas devem
passar pelo
Mutirama 
neste mês

tRÁPIDAS

Para STJ, não há dano moral contra 
site que retira publicação após pedido

a Terceira Turma do superior Tribunal
de justiça (sTj), aplicando o artigo 19 do
marco civil da internet, lei 12.965/2014, afas-
tou condenação por danos morais imposta
pelas instâncias ordinárias à administradora
de um site de prostituição em razão da di-
vulgação, por terceiro, de um anúncio que
vinculava indevidamente a vítima à plata-
forma. segundo o colegiado, a página retirou
o conteúdo indevido – que não possuía cenas
de nudez ou ato sexual privado, afastando a
incidência do artigo 21 do marco civil – assim
que recebeu a notificação da vítima – ou
seja, mesmo antes de ordem judicial no mes-
mo sentido –, não podendo ser responsabili-
zada pelo conteúdo inserido na plataforma
por terceiro. a turma também enfatizou que,

ao contrário do entendimento de segundo
grau, existem diferenças entre as publicações
impressas – nas quais, em geral, há controle
editorial do conteúdo – e os sites na internet,
os quais não possuem como atribuição o
controle prévio de publicações, sob pena de
censura. "a liberdade de expressão alcança
conteúdos de toda natureza, e a censura é
vedada pelos termos da carta magna e dos
tratados de direitos Humanos que a União é
parte. assim, o acórdão recorrido vai ao de-
sencontro da jurisprudência do sTj ao vincular
a aplicação do artigo 19 somente a conteúdos
relacionados a 'opiniões políticas, manifes-
tações culturais, críticas à autora', razão pela
qual merece ser reformado", afirmou a rela-
tora do recurso, ministra nancy andrighi.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

Acessibilidade digital

a comissão de defe-
sa dos direitos das pes-
soas com deficiência da
câmara dos deputados
aprovou projeto que
institui penas adminis-
trativas para o não
cumprimento da aces-
sibilidade eletrônica
prevista no estatuto da
pessoa com deficiência.

essa lei já determina
que é obrigatória a
acessibilidade nos sítios
da internet mantidos
por empresas com sede
ou representação co-
mercial no país ou por
órgãos de governo, sem
prever punição caso a
determinação não seja
cumprida.

Dia do Candomblé
o plenário do senado

aprovou o plc 69/2018,
que institui o dia nacio-
nal das Tradições das
raízes de matrizes afri-
canas e nações do can-
domblé, a ser comemo-
rado anualmente no dia
21 de março. como hou-
ve alteração no texto da
câmara, a matéria retor-
na para a avaliação dos
deputados. o candomblé

nasceu no continente
africano, na região onde
hoje se situa a república
Federal da nigéria. proi-
bida e discriminada por
séculos, com seus prati-
cantes tendo sofrido pri-
sões e perseguições roti-
neiramente, a religião
fez uso do sincretismo
como forma de legitima-
ção, associando os orixás
aos santos católicos.

2 Assembleia Legislativa de Goiás - projeto que obriga informação de identificação
racial em bancos de dados recebe veto do executivo. (Especial para O Hoje)

O presidente do TJGO, desem-
bargador Carlos França, decidiu,
em reunião realizada pela Presi-
dência, a composição das novas
7ª Câmara Cível e 3ª Câmara Cri-
minal, nos termos da Lei nº 21.237,
de 12 de janeiro de 2022 (alterou
a Organização Judiciária do Es-
tado de Goiás), como também a
complementação da composição
da 2ª Câmara Cível e da 6ª Câmara
Cível. A desembargadora Camila
Nina Erbetta integrará a 3ª Câ-
mara Criminal.

TJGO define as
lotações dos novos
desembargadores e
desembargadoras

Para TST, empresa pode 
impedir entrada de ex-empregado

a Quarta Turma do Tribunal superior
do Trabalho afastou a condenação de um
supermercado ao pagamento de r$ 300 mil
de indenização por assédio moral a um em-
pregado. a reparação havia sido deferida
em reconvenção (pedido formulado por
uma parte em ação ajuizada pela outra)
numa ação de consignação originariamente
ajuizada pela própria empresa, mas, segundo
o colegiado, esse não é o meio processual
adequado para discutir a matéria. o relator

do recurso de revista, ministro ives Gandra,
assinalou que a ação de consignação não é
o âmbito para discutir validade da demissão
e o dano moral dela decorrente. Haveria,
no caso, uma impropriedade do meio pro-
cessual. segundo ele, a validade da dispensa
só poderia ser discutida numa reclamação
trabalhista, uma vez que a reconvenção em
ação de consignação deve se restringir à
matéria objeto do pedido - no caso, o depósito
em juízo das verbas rescisórias. 
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os policiais civis do estado
alegam que não estão sendo
assistidos de maneira iguali-
tária pela secretaria de segu-
rança pública de Goiás (ssp-
Go) em comparação a carreiras
de outros policiais. a categoria
pede mais modernização da
polícia civil, o que inclui au-
mento do número de vagas
nas classes da carreira e igual-
dade com a carreira de outras
forças policiais.

as declarações são do pre-
sidente do sindicato dos poli-
ciais civis do estado de Goiás
(sinpol), renato rick. segundo
ele, para melhorar a realidade
da categoria, deve-se a curto
prazo, solucionar as demandas
pontuadas como projetos e que
já são de conhecimento da ad-
ministração da polícia civil.

“a longo prazo, criar um ca-
nal direto entre o Governo e as
categorias que compõem a base
da instituição, isso se faz me-
lhorando o diálogo com o sin-
pol, pois, o sindicato representa
a grande maioria dos profis-
sionais que compõem a polícia
civil do estado de Goiás e, seus
filiados são os profissionais li-
dam de forma mais próxima
da sociedade, expressando os
anseios dessa”, aponta. 

na última quinta-feira (30)
foi realizada pelo sinpol uma
assembleia extraordinária para
discutir as demandas dos po-
liciais civis e mostrar quais fo-
ram os resultados dos últimos
quatro anos. “os principais
pontos discutidos foram: iso-
nomia às garantias que gozam
outras forças policiais, tais
como pensão por morte inte-
gral, adequada a atividade po-
licial que é de iminente risco,
paridade e integralidade para
todos da carreira, incluindo os
policiais que ingressaram em
2017, gratificações por chefias
e acúmulo de comarcas que
não são acessíveis aos policiais

civil”, explica rick.

Fora de realidade
para o presidente do sindi-

pol, o secretário estadual de
segurança pública, renato
brum, “desconhece” a realida-
de da categoria.“não precisa
de muito esforço para conver-
sar com os policiais civis e per-
ceber que todos são unânimes
sobre estarmos muito longe
de termos um categoria bem-
estruturada”, aponta. 

ele destaca que a categoria
dos policiais civis é uma das
“mais falidas da segurança pú-
blica.”. outras corporações,
como bombeiros e policiais
militares, têm carreiras me-
lhores.” rick pontua que estão
sensíveis às reivindicações.
“eles querem a reestruturação
da carreira, mas eles têm a
carreira bem estruturada. a
polícia civil tem suas classes,
as promoções estão garanti-
das”, declara.

Injustiças 
a reestruturação da carrei-

ra, segundo ele, está entre os
principais objetivos, que já tem
sido pedido desde o início da
gestão do governador ronaldo
caiado “para corrigir injustiças
e demandas que não foram
atendidas”.

“nossa categoria foi a primeira
a declarar apoio ao caiado”, lem-
bra. “nesses quatro anos, a gente
não foi ouvido, nem recebido pelo
governador
para uma reu-
nião. o senti-
mento de frus-
tração é muito
grande.”

“algumas
categorias ti-
veram de-
mandas aten-
didas. não
houve trata-
mento isonô-
mico com os
policiais civis,
e nós apresen-
tamos resulta-
dos recordes
de prisões e
apreensões.
ajudamos a
reduzir o ín-
dice de crimi-
nalidade, o
que dá força
ao governo
na segurança
pública”, acrescenta.

1ª assembleia
na primeira assembleia,

foi decidido que os policiais
civis devem mostrar à atual
gestão o quanto estão insatis-

feitos com o tratamento que
vem sendo dado à categoria.
de acordo com o sinpol, a reu-
nião contou com representan-

tes de todas
as regionais
e de várias
unidades do
estado. 

o presi-
dente rena-
to rick lem-
bra que, em
relação às
forças de se-
gurança, o
sinpol Goiás
tem protago-
nismo na
luta sindical
e é um espe-
lho para ou-
tras entida-
des. ele ain-
da recorda
que há cerca
de três anos
o sindicato
tenta diálo-
go com o
atual gover-

no, sem sucesso. “nós nunca
fomos recebidos pelo Gover-
nador, nem pelo secretário
de segurança pública”, afir-
mou renato. “nós prestamos
um serviço de excelência à
sociedade e de bons resultados

e por isso, merecemos essa
contrapartida do governo”,
concluiu o presidente.

Modernização 
já o vice-presidente do sin-

pol, charles pessoa, lembra
que a modernização da car-
reira é o grande pleito e que a
aprovação da integralidade e
paridade não foi um benefício
que foi concedido, mas sim de-
volvido em parte, visto que a
pensão por morte não atende
ao que já existia. 

“além disso, ter deixado a
turma de 2017 de fora da inte-
gralidade e paridade sem que
o sindicato tomasse conheci-
mento das intenções do gover-
no gerou uma grande insatis-
fação e desconforto entre os
policiais”, aponta. 

ele ainda cita o tratamento
diferenciado que a polícia ci-
vil recebe se comparado às
outras forças de segurança,
como por exemplo em rela-
ção às pensões por morte,
alíquota previdenciária e até
mesmo a falta de isenção da
taxa de renovação de carteira
nacional de Habilitação
(cnH). a reportagem entrou
em contato com a ssp-Go,
mas não obteve resposta an-
tes do fechamento desta edi-
ção. (Especial para O Hoje)

Para melhorar a
realidade da
categoria, é preciso
solucionar as
demandas em
curto prazo

Na primeira assembleia da categoria, ficou decidido que os policiais civis devem mostrar ao Estado que não estão satisfeitos com condições

Sindicato da PC pede igualdade
e reestruturação da carreira
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Os principais

pontos

discutidos foram:

isonomia às garantias

que gozam outras

forças policiais, tais

como pensão por morte

integral, adequada a

atividade policial que é

de iminente risco,

paridade e

integralidade para

todos da carreira” 

Renato Rick
presidente do Sinpol

{{

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
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bombeiros peruanos
controlaram em grande
parte, nesta sexta-feira
(1º), o incêndio florestal
perto das ruínas incas
de machu picchu, mas
permaneciam alertas
para um possível ressur-
gimento das chamas de-
vido aos fortes ventos
perto da cidade antiga
dos incas no alto das
montanhas andinas.

o fogo, que consumiu
uma área de cerca de 30
hectares, foi iniciado na
terça-feira por agriculto-
res que queimavam mato
e detritos para se preparar
para novas plantações.

o ministério da cul-
tura informou na noite
de quinta-feira que o
fogo foi extinto em 90%
e que o incidente não
afetou a atividade turís-
tica na região.

o difícil acesso à zona
montanhosa atrapalhou os

esforços dos bombeiros.
o gabinete de gestão

de riscos do instituto de
defesa civil disse em co-
municado que cerca de
70 pessoas, entre bom-
beiros, policiais e espe-
cialistas, trabalharam
para conter o incêndio e
que uma equipe perma-
neceu na área na sexta-
feira em alerta.

machu picchu, um
complexo de estruturas
de pedra no topo de uma
montanha, foi construído
há mais de 500 anos pelos
incas, cujo império con-
trolava grandes áreas da
américa do sul, desde o
que hoje é o sul do equa-
dor até o centro do chile.

as ruínas de tirar o
fôlego, que fizeram da
região de cusco o prin-
cipal destino turístico do
peru, são consideradas
uma das novas sete ma-
ravilhas do mundo.

Bombeiros controlam
incêndio perto de Machu
Picchu, mas seguem em alerta

QUEIMADA

a rússia derrubou par-
te de um prédio de apar-
tamentos enquanto mo-
radores dormiam nesta
sexta-feira (1º) em ataques
com mísseis perto do por-
to de odessa, na Ucrânia,
que autoridades dizem ter
matado pelo menos 21
pessoas, horas depois que
tropas russas abandona-
ram o posto avançado na
pequena ilha da cobra.

moradores do vilarejo
de serhiivka ajudaram
os trabalhadores a remo-
ver os escombros do pré-
dio de nove andares, uma
parte do qual foi com-
pletamente destruída na
greve da manhã.

paredes e janelas de
um prédio vizinho de 14
andares também foram
danificados pela onda de
choque. campos de férias
nas proximidades tam-
bém foram atingidos.

“viemos aqui ao local,
avaliamos a situação junto
com os socorristas e mo-
radores locais e juntos aju-
damos aqueles que sobre-

viveram. e aqueles que in-
felizmente morreram. aju-
damos a carregá-los”, disse
oleksandr abramov, que
mora nas proximidades e
correu para a cena quando
ele ouviu a explosão.

serhiy bratchuk, por-
ta-voz da administração
regional de odessa, disse
que 21 pessoas foram con-
firmadas mortas, incluin-
do um menino de 12 anos.

entre as vítimas estava
um funcionário do centro
de reabilitação infantil,
montado pela vizinha da
Ucrânia, moldávia, no re-
sort. outras cinco pessoas
ficaram feridas.

“essas pessoas pacíficas
tornaram os dias das crian-
ças da moldávia mais bo-
nitos, cuidaram de sua rea-
bilitação com muito amor
e devoção”, disse a minis-
tra da saúde da moldávia,
alla nemerenko, em sua
página no Facebook.

o governador regional
disse que os mísseis fo-
ram disparados da dire-
ção do mar negro.

Ataque russo
deixa 21 mortos
em Odessa, no Sul
da Ucrânia, dizem
autoridades

GUERRA

o brasil assumiu nesta sex-
ta-feira (1º) a posição de pre-
sidente temporário do con-
selho de segurança da onU.
com isso, o embaixador ro-
naldo costa Filho será o res-
ponsável por liderar os en-
contros durante todo o mês
de julho.

o cargo é rotativo e é ocu-
pado por embaixadores dos
principais países do mundo.
ao todo, são 15 países parti-
cipantes do conselho, sendo
cinco permanentes - china,
estados Unidos, França, rús-
sia e reino Unido - que pos-
suem o poder de veto. 

segundo comunicado, o
brasil assumiu um assento ro-
tativo em janeiro, com um
mandato para o biênio 2022-
2023. antes de deixar o cargo,
o representante brasileiro deve
ainda ocupar a presidência
em outubro do próximo ano.

“Um dos pontos que prio-
rizaremos em nossa presidên-
cia é a comunicação estratégica
em operações de manutenção
da paz, com o intuito de me-
lhor engajar-se com a popula-

ção local em cada missão da
onU, sempre com respeito aos
direitos humanos e combaten-
do a violência, inclusive se-
xual”, diz o diplomata na nota.

o representante do brasil
nas nações Unidas também
contou que o país deverá or-
ganizar um debate temático
sobre menores em conflito e
espera que a presidência con-
tribua para “mostrar um pou-
co mais do brasil e da cultura
brasileira para o mundo”.

esta é a 11ª passagem do
país pelo órgão desde a criação
da organização. durante sua
liderança, o brasil anunciou
que também promoverá o diá-
logo para alcançar a paz na
guerra entre rússia e Ucrânia.

“a diplomacia brasileira
buscará, durante sua presi-
dência do conselho de segu-
rança, abrir espaços de diálogo
entre os membros para cons-
truir soluções para os desafios
da paz e segurança interna-
cionais”, disse o chanceler bra-
sileiro, carlos alberto França.

“a situação na Ucrânia cer-
tamente será tratada do ponto

de vista de seu impacto na se-
gurança alimentar mundial,
mas também será necessário
insistir em promover um diá-
logo que leve ao fim do con-
flito armado”, acrescentou o
ministro em um comunicado.

o governo do presidente
jair bolsonaro defendeu a
“neutralidade” na guerra e
votou geralmente contra as
sanções infligidas à rússia
proposta pela onU e outros
órgãos internacionais.

segundo França, o conse-
lho “se mostrou incapaz de
tomar decisões sobre a Ucrâ-
nia, mesmo em questões que
deveriam unir todos os seus
membros, como garantir o
acesso à assistência humani-
tária e a proteção de civis”.

bolsonaro foi recebido em
fevereiro em moscou por seu
homólogo russo, vladimir pu-
tin, uma semana antes do início
da invasão à Ucrânia. na últi-
ma segunda-feira, os dois lí-
deres tiveram uma conversa
telefônica na qual putin ga-
rantiu que continuará envian-
do fertilizantes para o brasil.

Missão do País nas Nações Unidas deve priorizar
comunicação em operações de paz com população local,
crianças e conflitos armados e igualdade de gênero

Brasil assume
presidência do
Conselho de
Segurança da ONU

O cargo é rotativo e passa pela mão de embaixadores dos principais países do mundo

milhares de peregrinos co-
meçaram a chegar à cidade
sagrada de meca, na arábia
saudita, nesta sexta-feira (1º).
são cerca de 1 milhão de mu-
çulmanos que devem parti-
cipar da temporada 2022 de
peregrinação, após dois anos
de interrupção causada pela
pandemia de covid-19.

envoltos em mantos bran-
cos, alguns carregando guar-
da-chuvas contra o sol escal-
dante do deserto, centenas
realizaram o primeiro ritual
do haj, que envolve andar
em círculo ao redor de Kaaba,
o edifício sagrado no centro
da Grande mesquita de meca.

“louvado seja deus. É im-

possível descrever meus sen-
timentos agora”, disse ahmed
sayed mahmoud, um pere-
grino egípcio. “estar na Gran-
de mesquita e na terra das
duas mesquitas sagradas me
deixa muito feliz.”

a arábia saudita, sede dos
locais mais sagrados do islã
em meca e medina, permitiu
que viajantes estrangeiros vol-
tassem este ano para realizar
o haj. apenas alguns milhares
de cidadãos e residentes sau-
ditas participaram da pere-
grinação anual nos últimos
dois anos, quando a covid-19
causou estragos na economia
global e reduziu as viagens.

no entanto, as autoridades

disseram que apenas 1 milhão
de pessoas podem aderir à
temporada 2022, menos da
metade dos níveis pré-pan-
demia, e o acesso é restrito a
peregrinos de 18 a 65 anos
que foram totalmente vaci-
nados contra o vírus e não
sofrem de doenças crônicas.

agentes de segurança se
misturavam aos peregrinos
dentro da mesquita. Uma rede
de câmeras de vigilância su-
pervisionava os arredores e
postos de checagem contro-
lavam o acesso à cidade, para
ajudar a garantir um haj livre
de incidentes, após ser mar-
cado no passado por tumultos
e incêndios.

Muçulmanos vão a Meca para
1ª peregrinação pós-pandemia

RETOMADA

Prédio atingido por mísseis na região de Odessa

Incêndio florestal perto de Machu Picchu, no Peru
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Elysia Cardoso 

a colaboração de zeeba,
mariana nolasco e pedro ca-
lais, da banda lagum, já está
disponível nas plataformas
digitais de áudio. ‘Teu sim,
mas não’ é o último single do
projeto ‘Tudo ao contrário’,
lançado em março e que já
conta com mais de 25 milhões
de streams nas plataformas
digitais. a faixa foi escrita por
zeeba, mariana nolasco, pe-
dro calais, mike Tulio e Guto
oliveira, que também assina
a produção da música. 

o encontro suave das vozes
de zeeba e mariana é acom-
panhado de riffs de guitarra
que trazem uma atmosfera
única para a canção. pedro
contribui com um verso antes
do último refrão e adiciona
um toque de espontaneidade
à faixa. a música ganhou um
clipe dirigido por Gabriel

Twardowski e com direção
criativa de everton oliveira,
que explora uma narrativa
bem-humorada para a men-
sagem que os artistas trazem. 

o vídeo apresenta um casal
tentando se conhecer em uma
festa, mas sempre interrom-
pidos por alguém que atrapa-
lha a troca de olhares. “eu e a
nolasco fizemos uma viagem
de composição e essa música
nasceu muito rápido. a gente
gravou cantando as guias e a
gente gostou bastante da pri-
meira demo, de como nossas
vozes soaram juntas na música
toda. isso trouxe uma sensação
muito única. É uma música
que fala de um relacionamento
que não dá certo, é um flerte
que está rolando, mas não
acontece”, comenta zeeba. 

zeeba, animado com o lan-
çamento, conta que é muito
fã de laguna, e como pedro
acabou envolvido no proces-

so. “conheci ele no final da
pandemia, a gente virou su-
per brother, demos altos rolês
e numa viagem de praia, ele
escutou a música e pediu para
gravar um verso. ele gravou
rápido, mandou bem, meio
que em um improviso, se não
me engano. a gente amou a
participação dele, a gravação
da praia foi a que ficou. e
chegamos no resultado final
com a nolasco e o pedro, duas
pessoas que eu admiro e hoje
são meus amigos. muito feliz
com esse lançamento”.  

Processo criativo 
e o encontro

mariana relata que o lan-
çamento é  uma parceria su-
per inusitada e, ao mesmo
tempo, muito legal, surpreen-
dente. “Fazia muito tempo
que eu não encontrava outras
pessoas para escrever, por
causa da pandemia, e foi num

momento que eu estava me
abrindo para poder compor
com outras pessoas. e eu lem-
bro que nos conhecíamos
pouco, nos aproximamos mui-
to compondo, eu, o zeeba e
os meninos também, o mike
e o Guto”. 

“e foi uma loucura, está-
vamos juntos, eles falaram que
iam compor em campinas, me
chamaram e eu falei ‘mano,
vamo aí!’ começamos a escre-
ver e foi ficando muito legal,
nos empolgamos. Usamos bas-
tante material do primeiro dia.
Foi uma vibe escrever junto!
espero que a galera goste e se
identifique. É um som dife-
rente do que eu estou fazendo,
mas acho que vão gostar,
acrescenta a artista. 

pedro calais, conhecido por
ser parte da banda lagum,
explica como ouviu a música
pela primeira vez e fala sobre
o impulso criativo que sentiu:

“essa música aconteceu de
um jeito muito engraçado. a
gente estava fazendo uma via-
gem entre amigos no litoral
de são paulo e eu cheguei em
casa com minhas malas um
pouco depois que o zeeba e o
Guto. Quando cheguei, eles
estavam com o computador
aberto ouvindo essa música
que eles estavam produzindo.
daí, eu falei: ‘cara, posso dei-
xar um verso aí?’”, inicia.  

em seguida, pedro pegou
o microfone de mão, deixou
as malas de lado, sentou na
cadeira, fez o verso. “eu não
sabia se ia entrar ou não, nem
regravei a voz e parece que
era isso que a situação pedia
naquele momento. É muito le-
gal, porque é a minha primeira
parceria com o zeeba, mas a
gente já é amigo faz tempo.
Uma amizade que vai se trans-
formando em trabalho", fina-
liza. (Especial para O Hoje)

zeeba lança ‘Teu sim, mas não’ com a participação de pedro calais, da banda lagum, e mariana nolasco

A colaboração de Zeeba,
Mariana Nolasco e Pedro
Calais, da banda Lagum,
já está disponível nas
plataformas digitais 

Essência

Flertando com o humor

Fo
to

s:
 H

el
oi

sa
 V

ec
ch

io

GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE JULHO DE 2022
ohoje.com



14 n Essência

Bem estar
para todos 
Já recebendo doações, campanha
realizada pelo Mandarin SPA Urbano
quer arrecadar mais de 1,5 tonelada
de alimentos em seu 13º aniversário

Elysia Cardoso 

Goiânia, julho de 2022 - o
mandarin spa Urbano, fun-
dado em 2009 para propor-
cionar saúde, bem-estar e qua-
lidade de vida para as pessoas,
celebrará o seu 13º aniversário
com mais uma campanha so-
lidária. neste ano, a meta é
arrecadar 1.575 toneladas de
alimentos não perecíveis que
serão trocados por experiên-
cias do spa. já é possível doar
e escolher o tipo de serviço
pelo site ou diretamente nas
unidades de Goiânia (castro's
park Hotel e clarion Hotel) e
anápolis (denali Hotel).

de acordo com deborah
Faria machado, sócia-funda-
dora do mandarin spa Ur-
bano, a ideia de celebrar por
meio da solidariedade surgiu
no primeiro aniversário. “Fe-
chamos dois dias da nossa
agenda apenas para os aten-
dimentos solidários, ou seja,
trocamos o serviço pela doa-
ção. na época, toda a arreca-
dação foi para a Fundação
anna beija - araxá (mG), sem
fins lucrativos. depois disso,
a cada ano, fomos aumen-
tando as arrecadações e pas-
samos a direcionar para di-
versas instituições em Goiânia
e anápolis”.

em entrevista ao essência,
o porta-voz da Fundação anna
beija, que recebeu a primeira
doação do projeto, conta como
foi a experiência que os cola-
boradores da Fundação anna
beija tiveram com a campa-
nha. inicialmente vale ressal-
tarmos que o mandarim spa
Urbano demonstrou, que tudo
o que fosse recebido chegasse
realmente às mãos de quem
precisa. Talvez por este motivo,
esta honestidade tenha desen-
cadeado tantas outras cam-
panhas de grande sucesso de-
senvolvidas por eles”, conta
juliano araão. 

“para nós que temos uma
Fundação sem fins lucrativos
e que não recebe nenhuma
ajuda governamental, que vive

literalmente de donativos, ações
como a do mandarim solidário
representa não apenas uma
doação empresarial, mas revela
uma preocupação pessoal dos
proprietários com os mais ne-
cessitados, demonstra bondade
e esperança, característica ex-
tremamente rara nos dias
atuais no meio empresarial tão
competitivo”, comenta juliano
sobre a importância de cam-
panhas para o fomento da so-
lidariedade.  

Doações 2022
até o fechamento desta

edição já foram arrecadados
1.400kg de alimentos. neste
ano, a meta é chegar a 1.575
toneladas de alimentos não
perecíveis que serão doados
para o instituto "eu acredito
no seu sonho" do artista plás-
tico samuel caixeta, localizado
em Goiânia, e para o instituto
monte sinai, que cuida de
idosos em anápolis.

Qualquer pessoa pode en-
trar no site ou ir diretamente
nas unidades de Goiânia (cas-
tro's park Hotel e clarion Hotel)
e anápolis (denali Hotel) do
mandarin spa Urbano, escolher
a experiência e fazer a doação
do alimento conforme o tipo
de serviço selecionado. só é
possível escolher duas opções
por cpF. para as doações feitas
pelo site, é preciso levar os ali-
mentos a uma das unidades
para retirar o voucher para
uso. ao esgotarem as experiên-
cias fornecidas serão oferecidos
descontos nos serviços ofere-
cidos. (Especial para O Hoje)

Doações são trocadas por experiências do SPA

A obra do
premiado escritor

português José
Rodrigues dos
Santos conta a

jornada de
Calouste

Gulbenkian, ou
Kaloust

LIVRARIA
t

os livros têm a ca-
pacidade de nos trans-
portar para mundos e
épocas diferentes, tra-
zendo detalhes e cos-
tumes de pessoas e de
culturas muito distin-
tas das nossas. em ‘o
Homem de constanti-
nopla’, o leitor acom-
panha uma história
baseada em fatos
reais: a de um miste-
rioso armênio que
transformou o mundo
à sua época.

a obra, do premia-
do escritor português
josé rodrigues dos san-
tos, trazida ao brasil
pela editora liser, con-
ta a jornada de calous-
te Gulbenkian, ou Kaloust,
cuja família se refugiou em
constantinopla durante a
queda do império otomano.

em meio a esse cenário
de incertezas, vemos Kaloust,
um garoto esperto e ávido
por descobertas, que, ao atra-
vessar o bósforo (estreito que
liga o mar negro ao mar de
mármara e marca o limite
dos continentes asiático e eu-

ropeu na Turquia), formulou,
pela primeira vez, a pergunta
que o perseguiria a vida in-
teira: “o que é a beleza?”.

em busca de respostas a
essa questão, Kaloust se aven-
turou pelo mundo dos negó-
cios, tornando-se o homem
mais rico do planeta, sem dei-
xar de lado o apreço pelo belo,
o que fez dele o maior cole-
cionador de arte do seu tempo.

‘o Homem de constan-
tinopla’ consagra defi-
nitivamente josé rodri-
gues dos santos como
o maior autor das letras
portuguesas e um dos
grandes escritores con-
temporâneos.

O autor
josé antônio afonso

rodrigues dos santos
nasceu em moçambi-
que, em 1964. É doutor
em ciências da comu-
nicação e um dos mais
premiados repórteres
portugueses. jornalista
desde 1981, trabalhou
na rádio macau e na
bbc, atualmente está
na rTp e é colaborador

permanente da cnn. 
como escritor, recebeu o

prêmio lusofonia da litera-
tura e recentemente o prêmio
personalidade cinco estrelas
2022 na categoria literatura,
reconhecido pelo público
como o escritor mais popular
de portugal. seu vigésimo ter-
ceiro romance, publicado em
2021, está entre os mais ven-
didos. (Especial para O Hoje)

Sucesso editorial português
O livro do premiado José Rodrigues dos 
Santos é baseado em fatos reais e conta a 
história do magnata do petróleo Calouste Gulbenkian
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CELEBRIDADES

conhecida por ser extremamente discreta
quanto à vida pessoal, marisa monte foi ex-
posta por claudia raia durante participação
no ‘saia justa’, programa do GnT. Tudo come-
çou quando a atriz se mostrou incomodada
com o fato de sempre associada a alexandre
Frota, com quem foi casada durante os anos
1980. "eu passo por isso. só eu namorei ale-
xandre Frota, só eu casei com alexandre
Frota. marisa monte perdeu a virgindade com
alexandre Frota, paula lavigne namorou o
alexandre Frota. por que só eu, gente?", ques-
tionou claudia, arrancando gargalhadas ge-
neralizadas no estúdio e expressões de espanto.
"Tá entregando todo mundo", disse sabrina.

"a pessoa tem que dividir um pouco esse
peso", completou claudia. o antigo namoro
de marisa monte com alexandre Frota já não
era mais segredo. a revelação foi feita por ele
durante uma entrevista para o ‘love Treta
podcast’. "conheci a marisa montes há muitos
anos, no rio. a gente namorou durante um
tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na
Urca", conta. alexandre ainda desejou que
marisa não ficasse chateada com a revelação.
"não quero que ela fique triste porque revelei
isso aqui. acho ela uma grande mulher, uma
grande atriz, uma pessoa bacana e que tem
um trabalho de respeito no mundo todo", elo-
giou. (matheus Queiroz, purepeople)

Claudia Raia faz revelação chocante sobre a vida sexual de Marisa Monte

os números

ExpEriências ofErEcidas

15 Massagem nas Mãos 
(20min) ..........................5Kg 

25 spa das Mãos
(20 min)..........................5kg 

25 Quick Massage
(20min) ........................10Kg 

15 cone Hindu
(30 a 40 min) ..............15 Kg
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HORÓSCOPO
t

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode ser intenso e cheio
de pequenos conflitos com as
pessoas à sua volta. tenha pa-
ciência e mantenha o espírito de
conciliação, senão seu dia será
confuso. tome cuidado com brigas
no ambiente de trabalho, espe-
cialmente com colegas ou chefes.
alguma mudança pode te afetar.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

algo que você pensava ter
conquistado pode ser inviabili-
zado. Existem atrasos e demoras.
Cuidado com a procrastinação.
Existe muita energia gasta com
coisas inúteis, então tome cui-
dado. abandone incertezas. Se-
pare um tempo para pensar.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia traz algum desfecho,
portanto um peso pode sair das
suas costas ou um final, ainda
que não esperado, pode abrir ca-
minhos futuros. tome cuidado
com teimosias, saiba ceder e bus-
car novas alternativas. a mente
pode estar confusa. Vale a pena
conversar com alguém próximo

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia traz desânimo, então
tome cuidado com a tendência a
se deixar levar pela negatividade.
Excesso de pensamento negativo
pode causar estagnação. Existe
ansiedade, então a calma precisa
ser mantida para que exista com-
preensão. o dia pode ser pesado.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Suas ideias podem ser alte-
radas hoje ou você pode sofrer
interrupções, então mantenha a
paciência. Existe resolução, mas
ela vem de forma inusitada. ten-
tar assumir o controle pode ser
perda de tempo. o dia pede co-
ragem e comprometimento, além
de uma dose de criatividade.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Sua mente pode divagar, o
que vai trazer dificuldade de man-
ter o foco nas atividades e tarefas.
tome cuidado com a procrasti-
nação, mas, se puder, pegue mais
leve consigo mesmo e seja mais
amoroso e compassivo consigo
e com os outros. o dia pode te
levar a conversar muito.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pode trazer algum pre-
juízo financeiro ou perda de tem-
po. É importante aprender a rir
das situações frustrantes e ter
uma atitude mais madura em
relação às situações. diminua
seus impulsos e também suas
expectativas sobre este dia. o
ideal é buscar mais inspiração.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia traz muita agitação e é
importante não se irritar com as
pessoas ou ficar buscando manter
o controle sobre tudo. Vale a pena
saber lidar com imprevistos. al-
guém pode desmarcar um en-
contro ou você mesmo pode pre-
cisar remarcar um compromisso.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Cuide bem da sua mente, pois
os pensamentos podem estar con-
fusos. Vale a pena relaxar mais
ou aproveitar o dia para passear
ou organizar as tarefas mais sim-
ples. Crie objetivos e tenha pa-
ciência para alcançá-los. o dia
pode ser intenso, mas produtivo.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia pode trazer obstáculos,
inclusive alguma chateação com
alguém próximo. Cuidado com a
falta de foco ou a dificuldade de
seguir um objetivo. Você terá a
sensação de que o dia está caó-
tico ou difícil de ser enfrentado.
Existe risco de cansaço e apatia. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

É importante manter a con-
fiança nas pessoas à sua volta,
senão pode acabar se isolando
demais hoje ou não recebendo o
apoio de que precisa para seguir
em frente. tenha mais esponta-
neidade para que tudo possa fluir.
Mantenha sua criatividade. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Pode ser um dia agitado e
caótico, então tome cuidado com
a agressividade. a irritação pode
fazer parte do seu dia e você
precisará buscar a paz para se
manter em equilíbrio. Se puder
se isolar para resolver suas tare-
fas, isso é indicado. Sua saúde
pode ficar frágil, então se cuide.
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o Festival de Teatro Uni-
versitário (Festu), considera-
do o mais importante do país
na categoria, realiza sua dé-
cima segunda edição, retor-
nando ao formato presencial
após a pandemia de covid-
19. as edições de 2020 e 2021
foram realizadas virtualmen-
te, com a filmagem dos gru-
pos participantes feita no
Teatro ipanema, na zona sul
do rio. as informações sobre
horários das apresentações
e ganhadores podem ser ob-
tidas no site festu.com.br.

“agora, a gente vai para o
Teatro joão caetano, tradi-
cional e super importante, o
mais antigo da cidade do rio,
localizado na praça Tiraden-
tes (região central da cidade),

justamente para celebrar esse
retorno presencial”, disse o
ator e roteirista Felipe cabral,
criador do evento ao lado do
produtor cultural miguel col-
ker. cabral é também diretor
artístico do Festu. o tema do
festival este ano é ‘a Festa
do Teatro’, “com um clima
de retomada da cultura, do
teatro, da celebração dos nos-
sos artistas”, destacou cabral.

o evento é realizado nos
dias 2 e 3 de julho. a partir
das 20h, são apresentados 18
espetáculos selecionados pela
curadoria do festival para a
mostra competitiva, sendo
nove grupos em cada dia.
desses 18 grupos, os jurados
selecionam oito que se apre-
sentam neste domingo (3), às

17h, e concorrem às premia-
ções nas categorias: melhor
esquete, melhor esquete pelo
júri popular, melhor ator, me-
lhor atriz, melhor direção,
melhor direção de movimen-
to, melhor texto original, me-
lhor iluminação, melhor ce-
nografia e melhor figurino.

Patrocínio
o melhor esquete técnico

ganhará patrocínio de r$ 30
mil para a montagem do pró-
prio espetáculo, em 2023. já
o grupo escolhido como me-
lhor esquete pelo júri popular
receberá r$ 15 mil com a
mesma finalidade. os esco-
lhidos das outras categorias
receberão como prêmio bol-
sas de estudos em centros de

teatro, música, dança e artes
cênicas na cidade do rio.

o diretor artístico lembrou
que os contemplados com pa-
trocínio para montagem do
espetáculo, no próximo ano,
ganham ainda curadoria de
um programa de educação
financeira para a melhor ges-
tão do patrocínio recebido
no projeto Festu investe. nes-
ta edição, a curadoria é dada
pelo banco modalmais e pela
HiG capital, que ensinarão
como gerir da melhor ma-
neira o valor recebido. além
disso, ao responder a um
quizz com dez perguntas,
quem tiver maior número de
acertos poderá aumentar o
valor do patrocínio recebido
em até 5%, adiantou cabral.

Festa de 27 anos
o Bar Cerrado Cervejaria

chega a marca de 27 anos
de atendimento e promove
uma grande festa para ce-
lebrar a data. neste sábado
(2), três bandas sobem ao
palco para uma noite de
muito rock'n'roll com a atra-
ção nacional os Spoilers,
acompanhada do guitarrista
e cantor digão, do raimun-
dos, além das bandas locais
Clube retrô e liga Joe. a
casa abre a partir das 18h.
quando: Sábado (2). onde:
av. t-3, nº 2456, Setor Bueno
– Goiânia. Horário: 22h.

Oficinas de arte
neste sábado (2), o Centro

de artes e Esportes unifica-
dos orlando alves Carneiro
(CEu das artes) é palco para
o EncontrartE de aparecida
de Goiânia. organizado pelos
estudantes do curso de Pro-
dução Cultural, da Federação
de teatro de Goiás (FEtEG),
o evento conta com oficinas
de criação com a mímica
(teatro) e construção de per-
sonagens (desenho); apre-
sentações de dança, capoei-
ra, teatro e música; contação
de história; e exposição de
arte. a programação é gra-
tuita. quando: Sábado (2).
onde: av. V-5, S/n, Setor Ci-
dade Vera Cruz – Goiânia.
Horário: 10h às 20h.

Mistura musical
neste sábado (2), as du-

plas Mayke e rodrigo e João
ricardo e Vinicius são os res-
ponsáveis por animar a ga-
lera da azzure Club. E, para
finalizar os djs low e andré
Melo fazem a alegria da ga-
lera com funks e muito mais.
Já no domingo (3), após o
maior festival de churrasco
do mundo, o BBq Mix, tem
o after, e os responsáveis

por animar a galera são a
dupla netto e Jr e os djs
Wam Baster, Jiraya uai e an-
dré Melo. quando: Sábado
(2) e domingo (3). onde: av.
136, nº 222, Setor Marista –
Goiânia. Horário: 22h.

Falcão em Goiânia
Já no laguna Gastrobar,

neste sábado (2), o cantor
Marcelo Falcão agita a casa.
o ex-vocalista do grupo o
rappa traz para a cidade o
show baseado em seu último
álbum solo ‘Viver (Mais leve
que o ar)’. o show é no Sunset
laguna e a abertura da casa
está prevista para às 12h. Fi-
nalizando em grande estilo,
o domingo (3) é tomado pelo
rock and roll. Em comemo-
ração ao dia do rock, o bar
promove a primeira edição
do ‘Motorock laguna’. o es-
tacionamento será exclusivo
para motos. quando: Sába-
do (2) e domingo (3). onde:
al. Barbacena, S/n, Setor
Vila alto da Glória – Goiânia.
Horário: 12h.

Expresso Flamboyant 
nesse mês de julho, o

Expresso Flamboyant chega

convidando para um passeio
mais que divertido nos cor-
redores do Flamboyant
Shopping. um roteiro dife-
rente para curtir em família
em meio a divertidos vagões
coloridos e sonorizados,
onde passageiros de todas
as idades conseguem con-
ferir o shopping sob um
novo ângulo. Para embarcar
nessa aventura, basta ad-
quirir o ingresso no valor
de r$ 15, mesmo local onde
o embarque acontece.
quando: domingo (3). onde:
av. dep. Jamel Cecílio, nº
3300, Setor Jardim Goiás –
Goiânia. Horário: 14h às 20h.

Caminhada turística
neste domingo (3), o Câm-

pus Goiânia do instituto Fe-
deral de Goiás (iFG), realiza
uma programação aberta em
comemoração aos seus 80
anos. a programação inicia
às 7h, com a realização de
uma caminhada por pontos
turísticos e históricos de Goiâ-
nia, localizados na região cen-
tral da cidade. a concentração
ocorrerá no Câmpus Goiânia.
o percurso passa pelo Mer-

cado Popular da rua 74, rua
do lazer, Praça do Bandei-
rante, Praça Cívica e Bosque
dos Buritis, Estação rodoviá-
ria, teatro Goiânia, Grande
Hotel, entre outros. Para par-
ticipar da caminhada, é pre-
ciso fazer uma inscrição pré-
via no site sugep.ifg.edu.br.
quando: domingo (3). onde:
rua 75, nº 46, Setor Central
– Goiânia. Horário: 7h.

Currascada e música
ocorre neste domingo (3)

o BBq Mix, no estaciona-
mento do Estádio Serra dou-
rada. a programação conta
com os melhores cortes de
churrasco feito por assado-
res renomados no Brasil e
no exterior e grandes atra-
ções musicais como as du-
plas sertanejas Edson & Hud-
son e Gian & Giovani com o
projeto Boate azul, Bruno e
Marrone, Barões da Pisadi-
nha, George Henrique e ro-
drigo, o rei do eletrofunk
Wam Baster, Sevenn, Kamisa
10, os Parazim e neto e Jr.
quando: domingo (3). onde:
av. Fued José Sebba, nº
1170, Setor Jardim Goiás –
Goiânia. Horário: 12h.

Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda carioca O Rappa volta a Goiânia neste sábado (2)

AGENDA
t

Cultural 

Festival de Teatro Universitário

Funarj/ABr

O Festu conta
com os
artistas
Samantha
Schmütz,
Ivan Mendes,
Luiza Loroza,
Gilberto
Gawronski e
Guilherme
Gonzalez no
júri

Com retomada em formato presencial, começa a décima 
segunda edição do evento no Teatro João Caetano
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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

Veja Por Mim (See For Me,
2022, Canadá). duração:
1h37min. direção: randall
okita. Elenco: natalie Brown,
laura Vandervoort, Jessica
Parker Kennedy. Gênero: ter-
ror. Enquanto a ex-esquia-
dora cega Sophie cuida de
um gato em uma mansão
isolada, três ladrões invadem
em busca de um cofre es-
condido. Seu único meio de
defesa: um novo aplicativo
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 Sophie se torna Kelly, que
ajuda Sophie a afastar os in-

vasores e tentar sobreviver.
Cinemark Passeio das Águas:
12h30, 22h10, 22h20. 

Tudo em Todo Lugar ao Mes-
mo Tempo (Everything Eve-
rywhere all at once, 2022,
Eua). duração: 2h19min. di-
reção: daniel Scheinert, daniel
Kwan. Elenco: Michelle yeoh,
Ke Huy quan, Jamie lee Curtis.
Gênero: Ficção científica, ação,
comédia. uma sobrecarrega-
da imigrante chinesa, Evelyn
Wang com sua lavanderia à
beira do fracasso e seu casa-
mento com o marido covarde
em ruínas, luta para lidar com
tudo, incluindo um relaciona-
mento ruim com seu pai crí-
tico e sua filha. E, como se
não bastasse enfrentar a crise
pessoal, Evelyn precisa se pre-
parar para uma reunião de-
sagradável com uma burocra-
ta impessoal. Cinemark Flam-
boyant: 15h45, 21h. Kinoplex
Goiânia: 21h10.

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. Kinoplex
Goiânia: 16h10, 18h10. Cineflix
aparecida: 14h20, 16h35,
18h50. Cineflix Butiti: 14h40,
16h50, 19h.

Jurassic World: Domínio ( Ju-
rassic World domínio, 2022,
Eua). duração: 2h26min. di-
reção: Colin trevorrow. Elenco:
Chris Pratt, Bryce dallas Ho-
ward, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção cientí-
fica. quatro anos após a des-
truição da ilha nublar, os di-
nossauros agora vivem - e ca-
çam - ao lado de humanos
em todo o mundo. Contudo,
nem todos répteis consegue
viver em harmonia com a es-
pécie humana, trazendo pro-
blemas graves. Esse frágil
equilíbrio remodelará o futuro
e determinará, de uma vez
por todas, se os seres huma-
nos continuarão sendo os prin-
cipais predadores em um pla-
neta que agora compartilham

com as criaturas mais temíveis
da história em uma nova era.
Cinemark Flamboyant: 11h40,
14h40, 17h50, 20h50, 21h40.
Cinemark Passeio das Águas:
12h50, 16h30, 18h, 21h10,
21h40. Kinoplex Goiânia: 15h,
20h30, 20h50. Cineflix apare-
cida: 15h30, 18h30, 21h,
21h30. Cineflix Butiti: 17h10,
20h, 21h10.

Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, Eua). dura-
ção: 2h11min. direção: Joseph
Kosinski. Elenco: tom Cruise,
Miles teller, Jennifer Connelly.
Gênero: ação. na sequência,
acompanhamos a história de
Pete ‘Maverick’ Mitchell, um
piloto à moda antiga da Ma-
rinha que coleciona muitas
condecorações, medalhas de
combate e grande reconhe-
cimento pela quantidade de
aviões inimigos abatidos nos
últimos 30 anos. nesta nova
aventura, Maverick precisa
provar que o fator humano
ainda é fundamental no mun-
do contemporâneo das guer-
ras tecnológicas. Cinemark
Flamboyant: 12h, 13h50,
14h10, 15h, 16h45, 17h10,
17h40, 18h, 19h50, 20h05,
21h, 21h10. Cinemark Passeio
das Águas: 14h40, 15h, 16h,
17h40, 18h, 19h, 21h, 21h50,
22h. Kinoplex Goiânia: 15h10,
17h50, 18h30, 20h40, 21h20.
Cineflix aparecida: 21h05,
22h. Cineflix Butiti: 16h10,
18h50, 21h30.

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura (doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, 2022, Eua). duração:
2h06min. direção: Sam raimi.
Elenco: Benedict Cumber-
batch, Elizabeth olsen, rachel
Mcadams. Gênero: Fantasia,
ação, aventura. após derrotar
dormammu e enfrentar tha-
nos, o Mago Supremo, Step-
hen Strange, e seu parceiro
Wong, continuam suas pes-
quisas sobre a Joia do tempo.
Mas um velho amigo que vi-
rou inimigo coloca um ponto
final nos seus planos e faz
com que Strange desencadeie
um mal indescritível, o obri-
gando a enfrentar uma nova
e poderosa ameaça. Cineflix
Butiti: 21h30.
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Filme ‘Thor: Amor e Trovão’ é quarta aventura solo de Thor (Chris Hemsworth), personagem da Marvel
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Alexandre Paes

nesta semana Goiânia re-
cebeu a 2ª edição do maior
evento de aviação nacional, a
aviationXp. o encontro acon-
teceu nos dias 29 e 30 de junho
e reuniu diversos players do
mercado de aviação geral, com
exposição de aeronaves, pro-
dutos, serviços e debates de
temas pertinentes à aviação
na região centro-oeste. esse
ano, a exposição foi no antigo
terminal de embarque do
aeroporto santa Genoveva. 

devido ao grande sucesso
da edição de 2021, o evento
de negócios iniciou as vendas
para este ano com 80% dos es-
paços disponíveis já comercia-
lizados. para se ter uma ideia
do potencial de negócios, du-
rante os dois dias de evento
no ano passado, o público pre-
sente chegou a 2,2 mil visitan-
tes, movimentando um valor
de Us$ 8 milhões em acordos
fechados, dentre eles a venda
de aeronaves, áreas para cons-
trução de hangares e outros.

“o centro-oeste é um dos
principais destaques do país
quando se trata de aviação ge-
ral, principalmente impulsio-
nada pelo agronegócio, que é
a principal atividade econô-
mica da região. a edição do
ano passado revelou a grande
oportunidade de negócios que
existe no mercado e a neces-
sidade de eventos desse porte

que possibilitem a conexão
entre as grandes empresas do
setor”, afirmou Gledson castro,
diretor da G2c events, orga-
nizadora da aviation Xp.

entre os potenciais da
aviação, participaram alguns
profissionais de aviação, do-
nos de aeronaves, empresas
de táxi aéreo, autoridades,
administradores de aeropor-
tos, empresas de ground han-
dling, produtores do agrone-
gócio e outros.

atualmente Goiás conta
com diversas empresas no
ramo aeronáutico, dentre elas
a Tecnam, fabricante italiana
de aeronaves, pilatus/synerjet,
v u l c a n a i r / b a b u r i c h ,

cirrus/plane aviation, piper/jp
martins, aerian, Global parts,
diamond aviação, aeromecâ-
nica, ccr, razac, dancor se-
guros, antares polo aeronáu-
tico, Helipark, entre outras.

“nosso objetivo é apresen-
tar ao estado a dinamicidade
da atual gestão do aeroporto
santa Genoveva para aviação
geral como a maior operadora
privada do país em número
de aeroportos, no total de 16,
com áreas, infraestrutura e ex-
pertise para o desenvolvimento
de hangares, sejam privados
ou para empresas do setor.
com isso, queremos expandir
o número de usuários e os ser-
viços prestados, aéreos e aero-

portuários, em nossa rede”,
destacou William vaz de alen-
car, gerente de negócios aéreos
da atual administradora do
aeroporto de Goiânia.

Empresas do setor têm
migrado para Goiás em
busca de aplicação
comercial 

muitas empresas que par-
ticiparam do evento destacam
que a pandemia impulsionou
o setor aéreo comercial e exe-
cutivo devido às demandas da
internet. Uma delas é a antares
polo aeronáutico, estreante
no estado. “o setor aéreo ga-
nhou uma notoriedade prin-
cipalmente na aviação execu-
tiva em função da extinção de
voos comerciais durante a pan-
demia. isso serviu para que
nosso empreendimento ga-
nhasse mais corpo”, comentou
marcos alberto luís de cam-
pos, diretor da empresa.

“Temos a honra de parti-
cipar de mais uma edição da
aviationXp, um evento im-
portante para fomentar a
aviação da região centro-oes-
te, que possui grande poten-
cial de geração de negócios”,
disse rodrigo neiva, diretor
comercial da nova empresa
que vai investir em um polo
aerodinâmico do entorno de
aparecida de Goiânia.

o projeto do empreendi-
mento foi revisado para tor-
nar o antares um aeroporto

público privado, com foco no
atendimento ao e-commerce
e à aviação regional. a pista
de pouso passará de 30m para
45m de largura para receber
aeronaves de maior porte. já
o pcn [número de classifi-
cação do pavimento] passa
de 30 para 45.  

para se ter uma ideia da
força da região centro-oeste
no setor, no ano de 2020, a
aviação geral conectou 2.243
aeródromos em todo o país,
segundo dados do anuário
brasileiro de aviação civil.
desse total, os estados do mato
Grosso e mato Grosso do sul
foram responsáveis por 11%
das conexões cada, ficando
atrás apenas do estado de são
paulo, com 23% das conexões.

Quando se trata de aeró-
dromos privados (sem con-
siderar helipontos e helidecks
– onde os helicópteros utili-
zam para pouso e decola-
gem), a maior parte se en-
contra no centro-oeste, com
destaque também para o
mato Grosso (524) e mato
Grosso do sul (437).

já em relação à frota, o
centro-oeste conta com 2.968
aeronaves convencionais, 193
helicópteros, 492 turboélices,
140 jatos e 5 anfíbios. as aero-
naves do tipo turboélice fo-
ram as que tiveram maior
aumento na região, com 16
unidades a mais em 2020.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Aeroporto de
Goiânia recebeu
a segunda edição
do maior evento
nacional de avia-
ção, a AviationXP 

Goiás é considerado o 4º maior
Polo Aeronáutico do País

investidores 
do setor
movimentaram
cerca de 
Us$ 8 milhões 
em negócios
fechados

ohoje.com

Fotos: Alexandre Paes
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