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Goiás perde e
volta para o Z4

Jogando no Independência, o time comandado por Jair Ventura foi der-
rotado pelo América-MG pelo placar de 1 a 0 e voltou para o grupo das
quatro piores equipes do Campeonato Brasileiro. Esportes 8

Golpe do Pix
ganha força 
com furtos 
de celulares
A popularização da ferramenta Pix foi um fator que respingou
no aumento de roubos e furtos de celulares, trazendo ainda mais
prejuízo para as vítimas. Apesar do aumento do número de golpes
virtuais, prática ainda é tida como crime subnotificado, sem
haver padronização para registro das ocorrências. Cidades 9

O governador sentiu na manhã de ontem, na missa da Romaria do Di-
vino em Trindade, o outro lado da morte ao receber a notícia que seu
filho, fruto de seu primeiro casamento, havia morrido. Política 2 e 5

O adeus a Ronaldo Caiado Filho

Não se mede sentimentos de partidas bruscas, ainda mais sendo um filho

Ecossistemas são aliados
preciosos para construção 

de um CX excepcional

Luiz Pavão

Opinião 3

Atlético Goianiense 
é derrotado pelo 
São Paulo, no Accioly
Esportes 7

Nova presidente
da Caixa na
próxima terça 
A economista Daniella Marques
Consentino teve o nome apro-
vado pelo Comitê de Elegibili-
dade da Caixa Econômica Federal
e já assinou o termo de posse.
Cerimônia oficial será no Palácio
do Planalto. Pedro Guimarães
deixou o cargo  após denúncias
de assédio sexual. Economia 4

Fé em pauta: Iyalorisá Mariléia no 'Papo Xadrez'
A diretora do terreiro Asé Dan Fé Èrò e do movimento Agô, traz as culturas de
matriz africana e o combate à intolerância religiosa em sua atuação. Essência 14

Reprodução/Facebook

Waldir é favorito
na chapa
governista
Na corrida para conseguir prota-
gonismo na corrida pela única vaga
na chapa do governador, aliados
confabulam que candidatura do
federal é a "mais valiosa". Política 6

Senado e vice
seguem abertos
na chapa do PT
Apesar de definir Wolmir Amado
como nome ao governo, partido
segue dialogando em busca de
composição com siglas aliadas
para  majoritária. Política 2

Goiás já registra mais de 
400 casos de hepatite em 2022 
Na grande Goiânia, em 2020, foram registrados 90 pessoas com o vírus da
Hepatite B detectado e 76 da Hepatite C. No ano de 2021, houve, porém,
uma crecente significativa para 356 da Hepatite B e 238 da Hepatite C. Só
neste ano de 2022 já foram diagnosticados 95 casos Hepatite B e 115 da
Hepatite C. Especialistas alertam sobre a importância da 1ª dose da vacina
contra o vírus para recém nascidos de mães com hepatite B. Cidades 11

Mourão Panda/América-MG



O nascimento de um filho é festivo, ruidoso, comemorado
e partilhado com todos, família e amigos. Representa o
legado da união entre duas pessoas com educação e cultura
diferentes, mas que projetam o futuro tendo esse elo como
segurança de que nada vai separá-los. Pai e mãe tornam-se
coadjuvantes na vida desse ser que em determinado mo-
mento, ganha o mundo e voa em busca de sonhos. Mas a
vida tem seus mistérios e, de repente, vem uma brusca in-
terrupção, levando expectativas e planos, deixando no
lugar a dor e a sensação de impotência e fragilidade.

O cidadão Ronaldo Caiado sentiu no último domingo,
na missa da Romaria do Divino em Trindade — que ironia!
—, o outro lado da vida ao receber a notícia que seu filho,
Ronaldo Ramos Caiado Filho, fruto de seu primeiro casa-
mento com Thelma Gomes havia morrido. Não tem como
mensurar essa dor. Não se mede sentimentos de partidas
bruscas, ainda mais sendo um filho. O pai Ronaldo Caiado
desabou. Não haverá alegria na ausência, a não ser a fé,
alimento reconfortador da alma esgarçada. Caiado, católico
praticante, dobrou os joelhos na missa em que, poucos mi-
nutos depois, recebeu a pior notícia que um homem público
pode receber: a morte de um filho.

O grupo O Hoje — jornal diário, portal de notícias
ohoje.com e o canal de streaming O Hoje News — liderado
pelo seu principal executivo, José Alaesse e sua família
bem como seus colaboradores, somam todas as boas
energias para reconfortar Ronaldo Caiado e família.

Cada povo interpreta a morte de uma forma, mas todos
têm em comum, a imortalidade da alma. Ao ser resgatado
do mundo terreno, o que ficam são lembranças e saudade.
Essa passagem é dolorida para os que ficam como se parte
do corpo fosse arrancada, ferida. Pois, em resumo, nada é
mais doloroso do que uma fotografia alegre entre tantas
outros no álbum da memória de que perdeu um filho.
(Wilson Silvestre, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Depois que se
perde um filho

Marconi pode ter Lissauer na 
vice e Luiz do Carmo Senado

A corrida para conquistar a única vaga de senador
por Goiás, mobiliza mais atenções do que a disputa
para o governo. São sete postulantes, sendo que
João Campos (Republicanos) já se enturmou com a
base do pré-candidato ao governo, Gustavo Menda-
nha (Patriota) e, recentemente, entrou em cena, De-
nise Carvalho do PCdoB. A encrenca está na base de
Ronaldo Caiado (UB) com Delegado Waldir (UB),
Luiz do Carmo (PSC), Alexandre Baldy (Progressistas)
e Lissauer Vieira (PSD) se acotovelando para ser
ungido candidato. Esse enrosco político pode ser
afunilado com um novo cenário que se desenha a
partir do senador Luiz do Carmo. O senador teve
um tête-à-tête com o ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) e caminha para um desfecho com ele candi-
dato ao Senado na chapa tucana. A conversa acon-
teceu na sexta-feira (1º), mas não para por ai. Com
o a falta de definição de Caiado quanto a escolha do
nome que vai concorrer na majoritária para senador,
especula-se que Lissauer pode vir a ser o vice de
Marconi ao governo. Nunca é demais lembrar que
o presidente do PSD em Goiás, Vilmar
Rocha é amigo de Marconi a longas
datas. Essa possível cha-
pa Marconi governador,
Lissauer vice e Luiz do
Carmo senador agra-
da liderança do
agro no Su-
doeste, princi-
palmente Rio
Verde.

Tristeza
A Xadrez solidariza com o governador Ronaldo

Caiado e família pela morte de seu filho mais novo, Ro-
naldo Ramos Caiado Filho ocorrida ontem em Crixás.

Luto no poder
Ao longa de sua história, três governadores perderam

filhos durante o mandato. O primeiro deles foi Pedro
Ludovico que perdeu o filho, Antônio Borges Teixeira,
de 20 anos, morto em acidente aéreo em 1952, já em
1981,  Ary Valadão perdeu o filho que tinha o mesmo
nome em acidente aéreo. Agora, Ronaldo Caiado tam-
bém passa pela dor da perda de um filho.

Solidariedade
Todos os poderes emitiram

nota solidarizando com o gover-
nador Caiado. Começando pelo
presidente da República, Jair Bol-
sonaro que registrou em Twitter
“Não há dor maior para um pai
ou uma mãe do que perder um
filho. Peço a Deus que, em sua
infinita bondade, cuide da alma
daquele que parte e conforte o
coração de quem permanece”.
Segue com o presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral, Desem-
bargador Itaney Francisco Cam-
pos, presidente Assembleia Le-
gislativa de Goiás, Lissauer Vieira,
passado pelo prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz e o presidente da
Câmara de Vereadores da Capital,
Romário Policarpo. Os pré-can-
didatos ao Governo de Goiás, Mar-
coni Perillo, Gustavo Mendanha
e Vitor Hugo também deixaram
mensagens em seus perfis sociais.

Semana curta
A maioria dos compromissos

políticos dos pré-candidatos a car-
gos eletivos em 2 de outubro, deve
dar uma diminuída na agenda por
conta da morte de Ronaldo Caiado
Filho. A agenda do governador
Caiado vai ser reduzida, tanto po-
lítica quanto administrativa.

Andar com fé
Depois de dois anos sem a

realização por conta da pande-
mia, a Festa do Divino ou Roma-
ria de Trindade encerrada neste
domingo (3), teve, além de um
público recorde, uma ‘romaria’
de políticos em busca de força
Divina. Passam por lá os gover-
nadoriáveis, Gustavo Mendanha
(Patriotas), Ronaldo Caiado
(União Brasil) e Marconi Perillo
(PSDB), além de vários pré-can-
didatos a uma vaga na Alego e
no Congresso.

A vida tem seus mistérios, e, de repente, vem a interrupção
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Francisco Costa

O PT foi o retardatário na
hora de definir o pré-candi-
dato ao governo de Goiás. Du-
rante a semana passada, a
presidente estadual Kátia Ma-
ria disse que a sigla optou
pelo nome do ex-reitor da Pon-
tifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO), professor
Wolmir Amado, para concor-
rer ao Palácio das Esmeraldas
– desde o ano passado ele já
era pré-candidato, mas o mar-
telo não tinha sido batido.

Mas apesar de definido pelo
PT, o nome ainda precisa pas-
sar pela federação (PT, PV e
PCdoB). Nesta segunda-feira
(4), deve ocorrer um encontro
das siglas, justamente, para
alinhar essa questão e definir
os próximos passos. Natural-
mente, o Partido dos Traba-
lhadores como maior legenda
da federação deve encontrar
pouca resistência, uma vez
que, após a demora, enfim ba-
teu o pé sobre Wolmir. Mas a
questão da vice e Senado se-
guem indefinidas, pelo menos
neste momento, informa a pre-
sidente Kátia. 

A ideia é contemplar o má-

ximo de aliados possíveis. Além
dos partidos federados, no pla-
no nacional o PT tem no pa-
lanque do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e do ex-
governador Geraldo Alckmin
(PSB), a federação que inclui
Rede e PSOL, o Solidariedade
e a Unidade Popular (UP), e o
próprio PSB. 

Em Goiás, o apoio não é
automático, como o próprio
presidente do PSB estadual,
deputado federal Elias Vaz, já
disse. Segundo ele, que defen-
dia o nome do ex-governador
goiano José Eliton, a hora é
de conversar. Ele afirma, ain-
da, que existem muitas possi-
bilidades, não sendo estas ne-
cessariamente uma aliança
com o PT no primeiro turno –
apesar do palanque Lula/Alck-
min estar certo. 

O PSOL, por exemplo, já
tem pré-candidaturas postas.
Para o governo, a presidente
da sigla Cintia Dias; para o
senado, a ex-candidata à pre-
feitura de Goiânia, Manu Ja-
cob. A UP tem o professor
Reinaldo Pantaleão, como
pré-candidato a senador. 

Inclusive, dentro da própria
federação que o PT faz parte,

o PCdoB já colocou o nome da
professora Denise Carvalho
para concorrer ao Senado. Pelo
PV, o presidente estadual
Eduardo Cunha também se co-
locou à disposição. 

O Partido dos Trabalhado-
res, que vê um bom momento
eleitoral por causa do fator

Lula – sobretudo nas chapas
estadual e federal – terá que
articular bem para contemplar
os aliados. “A nacional orien-
tou esperar um pouco mais
[para definir] por causa da
conjuntura. Continuaremos a
conversa da vice ainda após
o encontro estadual do dia 9”,
afirmou Kátia. Ainda segundo
ela, todos os partidos da alian-
ça com Lula serão procurados
para conversas. 

Encontro estadual
Depois de dois adiamentos

o PT marcou o encontro esta-
dual para 9 de julho, próximo
sábado. Dessa vez, ela ocorre

com a anuência da direção na-
cional. A reunião teve dois
adiamentos: ela ocorreria ini-
cialmente em 28 de maio e de-
pois em 11 de junho.

Na primeira vez, o ex-go-
vernador José Eliton que dis-
putava com Wolmir Amado a
preferência da federação (PT,
PV e PCdoB) retirou a pré-
candidatura – que o PSB segue
defendendo. À época, ele jus-
tificou falta de consenso. Nos
bastidores, entrava uma su-
posta articulação do PT pelo
ex-governador Marconi Perillo
(PSDB), que teria ocorrido de
forma atropelada. (Especial
para O Hoje)

PT goiano continuará as conversas
mesmo após o encontro estadual, 
a fim de contemplar as legendas
aliadas ao presidente Lula

Senado e vice seguem
abertos na chapa do PT

Ideia é contemplar o

máximo de aliados

possíveis. Em Goiás,

porém, o apoio não é

automático
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Ecossistemas são aliados para
construção de um CX excepcional

Claudia Pires

A ciência comportamental acredita que pe-
quenos empurrões rumo à sustentabilidade in-
centivam a mudança de hábitos das pessoas,
como, por exemplo, começar a reciclar, tomar
banhos mais rápidos etc. Mas como criar estes
incentivos, que na ciência comportamental são
chamados de nudges, para mudar o comporta-
mento e, por consequência, tornar o dia a dia
mais favorável ao meio ambiente?
Este é o desafio que o profissional
de meio ambiente que estuda o com-
portamento humano possui todos
os dias, principalmente para uma
startup de mudança de comporta-
mento e impacto socioambiental. 

Há sete anos, fundávamos uma
iniciativa muito amparada na ne-
cessidade de impactar as pessoas e
motivá-las a reciclarem, mas tam-
bém de transformar o que antes
seria descartado em oportunidades.
Por isso, o negócio possui um pro-
grama de vantagens, que bonifica
aqueles que levam resíduos aos nos-
sos postos e, a partir disso, podem
adquirir benefícios que vão desde cursos a itens
de necessidade básica. Mas o resíduo, ou melhor,
o reaproveitamento dele possibilita transfor-
mações ainda mais profundas e, com sua reuti-
lização, movimenta uma cadeia enorme, gerando
emprego, renda e oportunidades para muita
gente, além claro do impacto positivo ao meio
ambiente e à saúde.

Observando o movimento que a empresa está
se direcionando, como fundadora, entendo que
se não criarmos estes pequenos hábitos e incen-
tivos por meio do programa de pontos não vamos
conseguir aumentar a reciclagem. Esta é a forma
que encontrei para ajudar a reciclagem no País,
que hoje em dia, apesar do Brasil contar com
uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, é re-
ciclado apenas 2,1% do total de resíduos coletados.
O percentual é o mesmo há pelo menos 3 anos,

segundo dados do SNIS (Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento).

Temos atuado em alguns Estados brasileiros
com nossas casas de recebimento de materiais re-
cicláveis. Nosso case de sucesso está em Salvador,
pois já temos mais de 12 mil famílias cadastradas
no programa e revertemos os resíduos em mais de
20 mil itens, incluindo alimentos e 44 cursos de ca-
pacitação, nos últimos seis meses. Durante o mês
de março, mais de 62 mil quilos de resíduos foram

recebidos. Isso significa que  mais de
3,3 milhões de litros de água foram
economizados com a reciclagem, o
suficiente para abastecer 28.464 ha-
bitantes por um dia, outros 159 mil
kwh de energia foram poupados com
o processo, podendo abastecer quase
29 mil residências por um dia.

Nestes sete anos de startup, posso
dizer que começamos com o poder
da resiliência, acreditando que po-
deríamos mudar o mundo. Iniciamos
nossos trabalhos no Morro do Alemão,
no Rio de Janeiro, e depois migramos
para outros Estados, sempre imple-
mentando fórmulas inovadoras para
lidar com o resíduo e a mudança de

comportamento. Hoje, estamos presentes em Sal-
vador, Camaçari, Curitiba e Goiânia. 

Caminhamos para usar a tecnologia a favor da
reciclagem e da mudança de comportamento.
Atualmente, oferecemos um extrato ambiental
para cada participante do programa, desta forma
a pessoa consegue vi-
sualizar o quanto con-
seguiu poupar de recur-
sos ambientais levando
seus resíduos para nossa
unidade. Com isto, acre-
dito que é possível ver
na prática que a mudan-
ça de comportamento e
a economia circular fun-
cionam e não são apenas
um conceito teórico. 

Luiz Pavão

De acordo com estudo da BigDataCorp, em
2021, o Brasil chegou ao total de 1,6 milhão de
lojas on-line. O número é 22,05% maior do que
o do ano anterior, e soma-se ao crescimento de
40% que já havia acontecido de 2019 para 2020.
Nos últimos cinco anos, a alta foi de 191,6%.
Neste cenário tão competitivo, proporcionar
uma experiência excepcional deixou de ser
uma estratégia inovadora e passou a ser obri-
gação para quem quer se destacar no mercado.

Muito mais do que realizar uma
entrega rápida, customer experience
envolve todas as etapas da jornada
do consumidor e diz respeito às im-
pressões que ele tem desde o mo-
mento em que conhece a marca,
quando navega pelo site, ao finalizar
sua compra e até nos momentos
posteriores à compra, caso precise
de um atendimento ou suporte.

O usuário quer uma experiência
fluida, com steps orientados e ob-
jetivos. O site deve ter navegação
intuitiva, as informações sobre os
produtos têm de estar claras, com-
pletas e acessíveis, os meios de pa-
gamento devem ser variados, assim
como a oferta de incentivos, como cashback.
Na hora da entrega, bons custos de frete, agili-
dade e previsibilidade importam.

A omnicanalidade não pode ser esquecida.
Deve-se estar atento aos múltiplos pontos de con-
tato, integrar canais de venda, de comunicação e
de abastecimento de modo que estejam disponíveis
serviços como pick-up-store, ship-from-store, pra-
teleira infinita e troca em diferentes canais.

Hoje é importante um SAC sofisticado, pronto
para solucionar as dores do cliente, com aten-
dimento humanizado. Proatividade também
vale ouro. Se adiante para resolver eventuais
problemas, construa um relacionamento com
seu consumidor.

Qual o caminho para um CX excepcional?
A construção dessa experiência excepcional

envolve a utilização de um ecossistema, um

conjunto de soluções que abrange plataforma e
tecnologia de gestão, inteligência de dados, lo-
gística, meios de pagamento e marketing digital,
fornecendo suporte para todas as etapas da jor-
nada do consumidor.

Uma determinada marca pode optar por
construir todos esses serviços por conta própria,
mas a contratação de um ecossistema já conso-
lidado traz diversos ganhos e é uma tendência
que vem sendo abordada nos maiores congressos
e feiras do setor mundo afora.

A princípio, a grande vantagem parece ser a
redução de custo. De fato, o grande
número de operações que o ecos-
sistema atende pulveriza os custos
e possibilita melhores condições de
negociação com fornecedores. E
eles não são poucos: plataformas,
transportadoras, ferramentas de e-
mail marketing… e a lista segue.

Porém, um dos maiores benefícios
que podemos citar é a escalabilidade
pois, inserido em um ecossistema,
você terá um negócio com estruturas
física e tecnológica integradas, pre-
parado para crescer e evoluir. Além
disso, sua empresa contará com pes-
soas e processos especializados em
constante aprimoramento.

Outro ponto importantíssimo é a permanente
evolução tecnológica, desenvolvida a partir do
contato diário com diversos negócios, cada um
com suas dores e especificidades.

Para finalizar, é importante lembrar que os
ecossistemas são flexíveis e modulares. Se sua
empresa já executa com qualidade algum dos
pilares dessa complexa
jornada, você pode con-
tratar apenas as partes
que fazem sentido para
o seu negócio. O im-
portante é estar atento
a todos esses pontos
para entregar uma ex-
periência sem atrito e
a conveniência que seu
público procura a cada
passo do caminho.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Claudia Pires é cientista
comportamental e fun-
dadora de programa de
fidelidade

Luiz Pavão é diretor de CX e
cofundador do primeiro ecos-
sistema de Customer Expe-
rience as a Service do Brasil

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para me-

lhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os espe-
cialistas, não há dúvida de que a educação é pri-
mordial. Mas, diante das iniquidades socioeconô-
micas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para cres-
cer e promover desenvolvimento sem discrimi-
nações, estabelecendo uma simbiose perfeita entre
economia e educação. A pandemia do novo coro-
navírus realçou os traços das desigualdades do
país. A discrepância é tangível no ambiente escolar,
e mais profunda no quesito raça/cor. O racismo
estrutural, a discriminação por classe social e o
baixo investimento nas escolas e na formação de
professores somam para o aprofundamento das
disparidades. Mudar esse cenário é desafio que se
impõe aos governantes para que o Brasil supere
as mazelas socioeconômicas.

Carlos Pinheiro 
Ipameri
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É com profundo pesar
que comunicamos o
falecimento de
Ronaldo Ramos
Caiado Filho, filho do
governador Ronaldo
Caiado e de Thelma
Gomes. Ele morreu
neste domingo (3),
aos 40 anos. A família
enlutada pede a 
todos orações 
para enfrentar 
este momento 
de imensa dor”
Governo de Goiás, em nota, ao co-
municar a morte do filho do gover-
nador Ronaldo Caiado (UB), Ronaldo
Ramos Caiado Filho, aos 40 anos. O
jornal O HOJE sente muito pelo fale-
cimento e deseja que a família de
Ronaldo Caiado receba todo o con-
forto e amparo necessários neste
momento. Nossos sentimentos.

Mudança de comportamento e
economia não devem ficar na teoria

@jornalohoje
o anúncio do falecimento de Ronaldo
Ramos Caiado Filho, aos 40 anos, gerou co-
moção em meio a políticos e autoridades
goianos. Filho do governador Ronaldo
Caiado (uB) com a primeira esposa, Thelma
Gomes, Caiado Filho morreu na manhã
deste domingo. “Meus pêsames. Que Deus
conforte a família”, disse a leitora.

Lúcia Campos

@ohoje
Morreu neste domingo (3) o filho do gover-
nador Ronaldo Caiado (uB), Ronaldo
Caiado Filho, aos 40 anos. “Meus sentimen-
tos a todos, família e amigos. Muito triste.
Que tenham forças para suportarem esse
momento de pesar”, desejou a leitora.

Leila (@leimarete) 

@jornalohoje
a colaboração de zeeba, Mariana Nolasco
e Pedro Calais, 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 mi-
lhões de streams nas plataformas digitais.
a faixa foi escrita por zeeba, Mariana No-
lasco, Pedro Calais, Mike Tulio e Guto oli-
veira, que também assina a produção da
música. “Gratidão”, comentou o cantor
com um emoji em agradecimento.

Zeeba (@ZeebaOficial) 

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
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é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
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Os desenvolvedores de
energia renovável ganharão
um incentivo para terem aces-
so a recursos. O Banco do Bra-
sil (BB) e a Agência Francesa
de Desenvolvimento (AFD) as-
sinaram, nesta semana, um
contrato para viabilizar a li-
beração de 100 milhões de
euros em financiamentos para
projetos no setor.

Segundo o Banco do Brasil,
a parceria ajuda no cumpri-
mento de metas da Agenda
2030, plano de ação global com
17 objetivos de desenvolvi-
mento sustentável e 169 metas
de erradicação da pobreza.

O acordo permitirá que o
BB expanda a oferta de em-
préstimo para projetos de ener-
gia renovável para as pessoas
físicas e para as pessoas jurí-
dicas na categoria varejo pelos
próximos dez anos. A AFD tam-
bém destinou 300 mil euros
para financiar projetos de coo-
peração técnica.

O Banco do Brasil calcula
que os 100 milhões de euros,
que equivalem a R$ 555 mi-
lhões no câmbio atual, gere
3,1 mil empregos. Esse inves-
timento, informa a instituição
financeira, evitará a emissão
de cerca de 113 mil toneladas
de gás carbônico por ano.

Atualmente, o BB aplica cer-
ca de R$ 300 bilhões em proje-
tos de sustentabilidade am-
biental e social. Em relação ao

setor de energia renovável, o
banco destina cerca de R$ 10
bilhões para essa finalidade e
tem como meta emprestar R$
15 bilhões até 2025.

Ampliação
A instituição pretende am-

pliar as parcerias com a AFD
nos próximos anos. Em maio,
durante o congresso Mercado
Global de Carbono, o BB e a
AFD firmaram um memorando
de entendimentos que prevê no-
vas oportunidades de financia-
mentos a estados e municípios.

As linhas de crédito para
os governos locais se concen-
trarão em projetos de infra-
estrutura de saneamento, in-
cluindo o tratamento de es-
goto e resíduos sólidos, ener-
gia renovável e eficiência
energética, transporte limpo,
mobilidade urbana, transição
da infraestrutura para cida-
des inteligentes e adaptação
a mudanças climáticas, saúde
e educação. (ABr)

BB e agência francesa liberam 100
mi de euros para energia renovável

INVESTIMENTO

A economista Daniella Mar-
ques Consentino teve o nome
aprovado pelo Comitê de Ele-
gibilidade da Caixa Econômica
Federal e assinou o termo de
posse. Ela assumirá oficialmen-
te o cargo na próxima terça-
feira (5), em cerimônia oficial
no Palácio do Planalto.

Ex-secretária especial de
Produtividade e Competiti-
vidade do Ministério da
Economia, Daniella Consen-
tino substituirá Pedro Gui-
marães, que pediu demissão
nessa quarta-feira (29), após
denúncias de assédio sexual
que estão sendo investiga-
das pelo Ministério Público
Federal e pelo Ministério
Público do Trabalho. Ele ne-
gou as acusações na carta
de renúncia.

No governo desde janeiro
de 2019, Consentino foi chefe
da Assessoria Especial de As-
suntos Estratégicos do Minis-
tério da Economia. Uma das
principais assessoras do mi-
nistro Paulo Guedes, ela assu-
miu a Secretaria Especial de
Produtividade e Competitivi-
dade no início do ano.

Com formação em Admi-

nistração de Empresas pela
Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ), a nova presidente
da Caixa tem MBA em Fi-
nanças pelo Ibmec e uma
carreira no mercado finan-
ceiro. Foi diretora-executiva
da Oren Investimentos e di-
retora de Risco e Complian-
ce, sócia e gestora de Renda
Variável da Mercatto Inves-
timentos. Antes de entrar
no governo, foi sócia do mi-
nistro Guedes na Bozano In-
vestimentos, onde foi dire-
tora de Compliance e Ope-
rações e Financeiras.

Entenda
O vice-presidente da área

de Negócios no Atacado da Cai-
xa, Celso Leonardo Derzie de
Jesus Barbosa, renunciou ao
cargo, informou o banco pú-
blico por meio de fato rele-
vante divulgado no dia 1º.

A renúncia ocorre na es-
teira das acusações de assédio
sexual que levaram o econo-
mista Pedro Guimarães a pedir
demissão do cargo de presi-
dente da Caixa, na última quar-
ta-feira (29). O caso foi revela-
do pelo portal Metrópoles e é
investigado pelo Ministério
Público Federal (MPF).

Um dos executivos mais
próximos de Guimarães,
Celso Leonardo Barbosa
também foi citado em de-
núncias de funcionárias da
Caixa que já prestaram de-
poimento aos investigado-
res. A renúncia dele foi
aprovada pelo Conselho de
Administração do banco.

Barbosa, que nega as acu-
sações, também é alvo de de-
núncia por abuso sexual apre-
sentada na ouvidoria da Caixa.
O Ministério Público do Traba-
lho (MPT) e o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) também se
debruçam sobre o caso. (ABr)

No governo desde
janeiro de 2019,
Consentino foi
chefe da Assessoria
Especial de
Assuntos
Estratégicos do
Ministério da
Economia

Nova presidente da Caixa
assume na terça após queda 

Fotos: Reprodução

Banco do Brasil e

agência francesa

liberam 100 milhões

de euros para

energia renovável

A nova presidente
da Caixa tem
MBA em Finanças
pelo Ibmec e 
uma carreira 
no mercado
financeiro

Rua 132-A, nº 124, Setor Sul, Goiânia-GO 

Fone (62) 3095-8700



POLÍTICA  n 5

Francisco Costa e
Ícaro Gonçalves

O anúncio do falecimento
de Ronaldo Ramos Caiado Fi-
lho estarreceu cidadãos, po-
líticos e autoridades de Goiás.
Filho do governador Ronaldo
Caiado (UB) com a ex-esposa
Thelma Gomes, Ronaldo Filho
morreu na manhã deste do-
mingo (3/7), tendo o corpo
sido encontrado na fazenda
da família em Nova Crixás.
Ele tinha 40 anos e a causa
da morte não foi revelada.

O pai, Ronaldo Caiado,
participava da missa de en-
cerramento da Festa de Trin-
dade junto da primeira-dama
Gracinha Caiado quando sou-
be da notícia. Ele e um grupo
de assessores foram vistos
deixando o local às pressas
pouco antes das 11 horas
manhã, saindo de helicópte-
ro em direção ao Palácio das
Esmeraldas.

Em nota, a assessoria do go-
vernador confirmou o ocorrido
e pediu orações à família. “É
com profundo pesar que co-
municamos o falecimento de
Ronaldo Ramos Caiado Filho,
filho do governador Ronaldo
Caiado e de Thelma Gomes. Ele
morreu neste domingo (3/7),
aos 40 anos. A família enlutada
pede a todos orações para en-
frentar este momento de imen-
sa dor”, disse a assessoria.

Inicialmente marcado para
as 16h, o velório de Ronaldo
Filho ocorreu no início da noi-
te, às 18h30, em uma cerimô-
nia reservada no cemitério
Vale do Cerrado, no Conjunto
Vera Cruz, em Goiânia. O cor-
po foi cremado.

Vida pessoal
Ronaldo Filho era o único

filho homem do governador,
junto às irmãs Anna Vitória,
Maria e Marcela Caiado. Era
provavelmente o mais reser-

vado dos quatros filhos, os-
tentando poucas fotografias
nas redes sociais. Como seu
pai, gostava da vida no cam-
po e de estar em contato com
a natureza.

Homenagens
Em nota divulgada à im-

prensa, o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) prestou condolên-
cias pelo falecimento.      "O pre-
sidente da República roga a
Deus que receba Caiado Filho
em seus braços e console o go-
vernador e toda a sua família,
dando-lhes força e fé para su-
perar esse difícil momento de
sua vida", diz o texto.

Adversários políticos na
corrida pelo governo estadual
também se solidarizaram. O
ex-prefeito de Aparecida de
Goiânia, Gustavo Mendanha
(Patriota), escreveu: “Recebi
com tristeza a notícia da mor-
te precoce do filho de Ronaldo
Caiado, Ronaldo Filho. Ne-
nhuma dor no mundo se com-
para a uma perda como essa.
Em sinal de respeito, suspendi
minha agenda deste domingo
e estou em oração, pedindo

que Deus conforte o coração
da família”.

Ex-governador de Goiás,
Marconi Perillo (PSDB) ma-
nifestou solidariedade pelas
redes sociais. “Valéria, eu e
nossas filhas externamos nos-
so pesar pelo falecimento de
Ronaldo Ramos Caiado Filho
e manifestamos nossa solida-
riedade aos pais, Thelma Go-
mes e Ronaldo Caiado, irmãos
e familiares.

Pré-candidato ao governo de
Goiás, Wolmir Amado (PT) es-
creveu: “Nosso abraço fraterno
às famílias enlutadas, neste mo-
mento tão difícil. Contem com
nossas orações e solidariedade.
Ronaldo, descansa a tua vida
no coração do Pai Eterno”.

Luto oficial
Durante a tarde, o prefeito

de Goiânia, Rogério Cruz, pu-
blicou no Diário Oficial do Mu-
nicípio (DOM) decreto em que
estabelece luto oficial de três
dias. Mais cedo, Cruz lamentou
a morte de Ronaldo Filho. “Pou-
cas notícias podem ser tão tris-
tes quanto a do falecimento
de uma pessoa jovem, que ti-

nha uma larga e enriquecedora
trajetória pela frente (…) A
partida causa-nos um imenso
vazio, embora saibamos que
as memórias felizes haverão
de se eternizar. São elas tam-
bém que nos consolam nos
momentos mais difíceis”, disse
o prefeito.

“À mãe Thelma Gomes, às
filhas Anna Vitória, Maria e
Marcela, irmãs de Ronaldo Fi-
lho, à primeira-dama, Gracinha
Caiado, deixamos a nossa mais
sincera manifestação de pesar
e os nossos votos para que en-
contrem conforto na paz do
Senhor”, finalizou o prefeito
da capital, Rogério Cruz.

O luto de três dias também
foi decretado na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia e na Assem-
bleia Legislativa de Goiás (Ale-
go). “Os 35 vereadores e os
servidores da Câmara Muni-
cipal de Goiânia receberam
com profundo pesar a notícia
do falecimento de Ronaldo Ra-
mos Caiado Filho, de 40 anos,
filho do governador Ronaldo
Caiado com a pedagoga Thel-
ma Gomes. Os parlamentares
e funcionários do Poder Le-

gislativo manifestam seus sen-
timentos e solidariedade ao
governador, aos amigos e fa-
miliares”, publicou a Câmara
Municipal.

O presidente da Alego,
Lissauer Vieira, também la-
mentou o falecimento de Ro-
naldo Filho. “Uma perda
precoce, irreparável e que
gera imensa dor em todos
os familiares e amigos. Com
os meus sinceros sentimen-
tos de solidariedade, desejo
muita força neste momento
difícil”, disse Lissauer.

Também nas redes sociais,
diversos políticos prestaram
homenagem a Caiado Filho,
entre eles o ex-governador
de São Paulo João Doria
(PSDB); o ex-ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles;
o ex-ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Freitas; a ex-
ministra da Mulher, Família
e Direitos Humanos, Damares
Alves; os senadores por Goiás
Jorge Kajuru, Vanderlan Car-
doso e Luiz Carlos do Carmo,
entre outros políticos e au-
toridades goianas e nacionais.
(Especial para O Hoje)

“A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”, disse a assessoria em nota divulgada ontem

O velório do filho
do governador
ocorreu no
cemitério Vale do
Cerrado, no
Conjunto Vera
Cruz, na tarde do
último domingo

Autoridades se solidarizam pela
morte de Ronaldo Caiado Filho
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Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Corrupção matou Itaboraí
A malsucedida investida dos Governos

do PT no Comperj, complexo petroquímico
em Itaboraí (RJ) é reflexo de como a cor-
rupção enraizada nas esferas federal e
estadual mataram economicamente a re-
gião. Enquanto autoridades do MPF e da
Operação Lava Jato apontam limpeza na
Petrobras e mais de R$ 40 bilhões perdidos,
a cidade pena para se manter. Com es-
queletos de construções, centenas de co-
mércios fechados e edifícios vazios sem
aluguéis, a Junta Comercial e a Secretaria
Municipal de Fazenda de Itaboraí revelam
o cenário desastroso. Desde 2015 (um ano
após deflagraga a operação) foram encer-
radas as atividades 253 restaurantes e 12
hotéis. O maior número em 2019, quando
os investidores tiveram certeza de que
não haveria volta. 

MJ x Violência
O Ministério da Justiça vai investir R$

40 milhões num programa de Segurança
Pública, com técnicos in loco para auxiliar
nas gestões. Vinte cidades vão implantar
Observatórios Municipais com modelos de
planos para reduzir crimes. O Cidade Susp
visa atuação preventiva onde há altos ín-
dices de criminalidade. A primeira etapa
acontece com foco as regiões Nordeste. De
acordo com diagnóstico do MJ, 120 cidades
registram 50% dos homicídios no Brasil. 

Santo Milton
O Conselho Presbiteriano de Santos

blindou o seu fiel mais famoso, mesmo
sob o giroflex ligado. Citando até He-
rodes e passagens bíblicas, a turma
de Milton Ribeiro no comando da sua
igreja avisou em nota, enviada aos
seus, que o pastor ex-ministro continua
com a aura intocável de honestidade.
Contrariando a PF sobre o tráfico de
influências.

Assalto no índice
A turma do IBGE para o Censo 2022 só

começa a bater nas portas dia 1º de agosto,
mas a violência já indica seus índices ex-
tra-oficiais. Dois profissionais que fazem
o pré-Censo em Teresina sofreram com
bandidos. Na mira de armas pesadas, fo-
ram assaltados por dupla no bairro de
Morros, periferia da capital. Levaram os
celulares e os tablets – ferramentas cruciais
para os questionários. O IBGE não faz
ideia de como proteger os técnicos em
áreas de traficantes e milicianos. 

Moro x Alvaro 
Um episódio muito pessoal marcou o

rompimento entre Sergio Moro e o seu
padrinho na política, o senador Alvaro
Dias (Pode-PR) – o caso é apontado tam-
bém como motivação da saída deselegante
do ex-juiz do partido que o acolheu. O
clima ficou pior agora com a tentativa de
Moro em se lançar ao Senado, concor-
rendo com Dias. Mas o ex-juiz ainda en-
frenta no TRE do Paraná a luta para trans-
ferir a filiação do União Brasil de São
Paulo para Curitiba, cuja decisão pode
ficar para o plenário do TSE. 

Era Zen no STF
O Supremo Tribunal Federal come-

mora a Era vindoura de Rosa Weber à
frente da Corte. Garantia de que mesmo
diante dos ataques do presidente Bol-
sonaro, a ministra que só se pronuncia
nos autos saberá dar o tom do respeito
ao Tribunal. (Especial para O Hoje)

Thauany Melo

Sem decisão de Ronaldo
Caiado (UB), a corrida para
conseguir uma vaga na chapa
do governador para a disputa
pelo Senado continua. Nos
bastidores, aliados de Caiado
confabulam que a candidatura
do delegado Waldir Soares
(UB) é mais valiosa para a
campanha, visto que o atual
deputado federal desponta nas
pesquisas de intenção de voto. 

No atual cenário, quando
se retira o nome do ex-gover-
nador Marconi Perillo (PSDB)
da corrida para o Senado, o
preferido para a disputa é
Waldir Soares, que vem se
mostrando feroz e determi-
nado a conquistar a única ca-
deira na câmara alta do Con-
gresso Nacional. Além de Wal-
dir, buscam um lugar na cha-
pa do governador: Alexandre
Baldy (Progressistas), Zacha-
rias Calil (UB), Lissauer Vieira
(PSD) e Luiz do Carmo (MDB)
– sendo que os dois últimos
buscam outras alianças.

Waldir chegou a realizar
uma consulta no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) para ga-
rantir a sua candidatura, in-
dependente da decisão de

Caiado. O deputado federal
questionou se partidos coli-
gados para a disputa do go-
verno do Estado podem lan-
çar, separadamente, candida-
tos ao Senado ou se a chapa
deve ter apenas um nome na
disputa. O Tribunal aprovou
a possibilidade das candida-
turas independentes.

Ao O Hoje, delegado Waldir
afirmou que após a decisão
do TSE não há mais pressão
sobre o governador e reiterou
que será candidato de qual-
quer forma. “Não posso ima-
ginar colocar a faca no pesco-
ço do governador. Ele já cola-
borou com os partidos ao lon-
go do governo dele, acolhendo
dezenas de partidos no gover-
no dele, ajudou montar a cha-
pa de quase todos os partidos
da base”, disse. “Não sou egoís-
ta. Não quero ser candidato
sozinho. É uma candidatura
com vários pré-candidatos da
base e da oposição. É muito
natural isso”, completou.

O deputado federal tam-
bém criticou colegas que que-
rem pleitear uma vaga ao Se-
nado para fortalecer uma can-
didatura ao governo estadual
em 2026. “Estão pesando ape-
nas no seus umbigos. Isso não

é justo. Tem que trabalhar
quem tem paixão pelo povo
de Goiás e que quer ser sena-
dor. Não é usar isso como
moeda de barganha para as
eleições futuras quando o go-
vernador Caiado não dispu-
tará”, declarou.

Pesquisa
De acordo com a última

pesquisa divulgada pelo Real
Time Big Data, Marconi Pe-
rillo lidera as intenções de
voto dos goianos para o Se-
nado, com 28%. Em segundo
lugar fica delegado Waldir
(UB), com 15%. Vale ressaltar
que Perillo ainda não decidiu
se disputará o Senado.

Empatados com 10%, João
Campos (Republicanos) e Ale-
xandre Baldy (PP) dividem
o terceiro lugar. Na sequên-
cia aparecem: Zacharias Calil
(UB) com 6%, Wilder Morais
(PL) com 4%, Lissauer Vieira
(PSD) e Luiz do Carmo (PSC)

com 2%, Leonardo Rizzo
(Novo) com 1%. Apareceram
com 0% das intenções de
voto: Denise Carvalho
(PCdoB), Reinaldo Pantaleão
(UP), Manu Jacob (PSol) e
Cristiano Cunha (PV). Dos
participantes da pesquisa,
17% optaram por “brancos
ou nulo” e 15% não sabem
ou não responderam. 

A pesquisa foi registrada
no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sob o código GO-
02114/2022. O índice de con-
fiança é de 95%. A margem
de erro é de 3 pontos percen-
tuais para mais ou para me-
nos. (Especial para O Hoje)

“Não sou egoísta. Não quero 
ser candidato sozinho”, disse o
deputado federal sobre os outros
nomes na corrida pelo Senado

Medidas em prol do “equilíbrio” estão contidas na chamada Lei das Eleições

Políticos estão proibidos de autorizar a veiculação de
publicidade estatal sobre os atos de governo, realização
de obras, campanhas de órgãos públicos federais, estaduais
e municipais, exceto no caso de grave e urgente necessidade
pública. Nesse caso, a veiculação deverá ser autorizada. 

Eles também não podem fazer pronunciamento oficial
em cadeia de rádio de televisão, salvo em casos de questões
urgentes e relevantes, cuja autorização também dependerá
de autorização da Justiça Eleitoral. A participação em inau-
gurações de obras públicas também está vedada, além da
contratação de shows artísticos com dinheiro público. 

Durante o período eleitoral, funcionários públicos não
podem ser contratados, demitidos ou transferidos até a
posse dos eleitos. No entanto, estão liberadas a exoneração
e a nomeação de cargos em comissão e funções de confiança,
além das nomeações de aprovados em concursos públicos
homologados até 2 de julho de 2022. 

Em julho, o calendário eleitoral também prevê outras datas
importantes para o pleito.De 20 de julho até 5 de agosto, os
partidos deverão realizar suas convenções para escolher ofi-
cialmente os candidatos que vão disputar as eleições. 

A partir do dia 20, candidatos, partidos políticos, coli-
gações e federações terão direito à solicitação de direito
de resposta por afirmações consideradas caluniosas, difa-
matórias ou sabidamente inverídicas que forem publicadas
por veículos de comunicação social. (ABr)

Novas restrições
para servidores
públicos e 
pré-candidatos

Waldir é tido como preferido
para chapa do governador
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Senado, Waldir Soares

desponta como

favorito nas pesquisas
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Breno Modesto

O Atlético Goianiense sofreu
sua segunda derrota consecu-
tiva. Depois de perder para o
Olimpia, do Paraguai, pela
Copa Sul-Americana, o time
comandado pelo técnico Jor-
ginho não conseguiu fazer va-
ler o mando de campo e foi
superado pelo São Paulo, on-
tem à tarde, no Estádio Antônio
Accioly, por 2 a 1.

O único gol rubro-negro
foi marcado pelo volante e
capitão da equipe, Marlon
Freitas, de pênalti. Com o re-
sultado negativo, o Dragão
perde algumas posições na ta-
bela de classificação e volta a
se aproximar da zona de re-
baixamento. O próximo com-
promisso do Rubro-Negro será
na quinta-feira (7), às 21h30.
No Serra Dourada, os goianos
recebem os paraguaios, na
partida de volta das oitavas
do torneio internacional.

O jogo
A partida disputada no Es-

tádio Antônio Accioly começou
bastante truncada e com Atlé-
tico Goianiense e São Paulo se
estudando bastante, o que fez
com que as chances de gol de-
morassem a aparecer. 

A primeira finalização
mais perigosa aconteceu so-
mente aos 23 minutos. Depois

de cruzamento feito por Wel-
lington, a bola bateu na mão
de Gabriel Baralhas. A arbi-
tragem não hesitou e assina-
lou a penalidade máxima. Na
cobrança, o atacante Luciano
foi para a batida e mandou
no canto de Ronaldo, que não
conseguiu evitar que o placar
fosse aberto.

O gol sofrido fez com que
o Rubro-Negro despertasse
para o jogo. Tanto que, três
minutos depois, o Dragão che-
gou com tudo ao ataque. De-
pois de uma bola levantada
na área do Tricolor, o zagueiro
Ramon desviou para o fundo
das redes de Jandrei. No en-
tanto, o árbitro Wagner do
Nascimento Magalhães apitou
antes da bola entrar, anulou
o tento marcado e marcou
pênalti para o time atleticano.

O volante e capitão da equipe,
Marlon Freitas se encarregou
de cobrar e não desperdiçou.
Mandou no meio do gol.

O empate deixou o Atlético
Goianiense mais ligado a pon-
to de quase virar o confronto.
Na marca de 37 minutos, Shay-
lon cobrou falta da entrada
da área e viu a bola “espirrar”
e acabar sobrando para Air-
ton, dentro da área. O camisa
7 ajeitou e disparou o chute.
Só que ela subiu muito e aca-
bou passando por cima da
meta defendida por Jandrei.
Ainda na primeira etapa, o
próprio Shaylon teve mais
uma boa oportunidade para
marcar o segundo. O meia re-
cebeu na ponta direita, cortou
para o meio e chutou de es-
querda. Caprichosamente, a
finalização passou à direita

do arqueiro são paulino.
Na etapa complementar,

assim como aconteceu no pri-
meiro tempo, foi do São Paulo

a primeira chance de perigo.
Aos 14 minutos, Diego Costa,
do bico da grande área, le-
vantou a bola para Luciano,
que desviou de cabeça e viu
a finalização passar muito
perto do gol rubro-negro, as-
sustando Ronaldo.

Dois minutos depois, o Tri-
color chegou de novo e, desta
vez, não desperdiçou a opor-
tunidade que teve. Rodrigo
Nester cruzou outra na área
rubro-negra e, desta vez, con-
tou com um vacilo de Jeffer-
son, que desviou, tirando a
posição de impedimento de
Luciano, que, de voleio, mar-
cou um belo gol no Estádio
Antônio Accioly.

Atrás do placar novamen-
te, o Dragão foi para o tudo
ou nada. Shaylon acabou dan-
do lugar a Léo Pereira, o que
acabou tirando a criação do
time atleticano, que não con-
seguiu mais incomodar o Tri-
color, fazendo com que o jogo
terminasse mesmo em 2 a 1
para os visitantes. (Especial
para O Hoje)

Atlético Goianiense
sai atrás, busca o
empate, mas
acaba derrotado
pelo São Paulo, no
Antônio Accioly

Com três vitórias nos últi-
mos três jogos, a Aparecidense
reagiu na Série C do Campeo-
nato Brasileiro. Desde a che-
gada do técnico Moacir Júnior
ao clube, o Camaleão só venceu
na Terceirona e pulou da zona
de rebaixamento para o G8 da
competição nacional. E, na noi-
te desta segunda-feira (4), o
time de Aparecida de Goiânia
tenta dar sequência ao bom
momento para retornar à faixa
de classificação, já que, com
os resultados da rodada, caiu
para a décima colocação na
tabela de classificação.

Sem nenhum desfalque, a
tendência é de que o coman-
dante da Cidinha repita a es-
calação do último jogo, quando
bateu o Volta Redonda, fora
de casa, por 3 a 0. No entanto,
dois jogadores estão pendura-
dos e, caso recebam o terceiro
cartão amarelo, serão ausência
contra o Ferroviário, no sábado
(9). São eles: o zagueiro Lucas
Gazal e o volante Renato.

ABC
Para enfrentar a Apareci-

dense, o técnico Fernando Mar-
chiori não terá à disposição
seus dois laterais esquerdos,

isso porque, na vitória contra
o Atlético Cearense, na sétima
rodada, ambos se envolveram
em uma briga e foram punidos
com seis jogos de suspensão.
O último é este contra o Ca-
maleão. Desta forma, os za-
gueiros Patrick e Richardson
disputam a condição de titular
na esquerda.

Histórico
O confronto desta segun-

da-feira (4) será o terceiro
da história entre Apareci-
dense e ABC. Os dois ante-
riores aconteceram no ano

passado, pela Série D do Cam-
peonato Brasileiro. Pela fase
semifinal da competição na-
cional, cada equipe fez valer
o seu mando de campo e con-
quistou uma vitória. 

No duelo que aconteceu
no Anníbal Batista de Toledo,
palco do duelo de logo mais,
o Camaleão goleou por 4 a 2.
Na oportunidade, Robert,
Rafa Marcos, Alex Henrique
e Samuel fizeram os gols que
garantiram a Cidinha na final
do torneio, do qual ela seria
campeã. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

No Estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense acabou sendo derrotado pelo São Paulo por 2 a 1

O Camaleão tenta vencer para voltar ao G8 da Série C

A derrota sofrida
pelo Vila Nova diante
do Cruzeiro, na última
sexta-feira (1), foi o
fim da linha do técnico
Dado Cavalcanti à
frente da equipe co-
lorada. No dia seguin-
te após o revés, o Tigre
informou, através de
suas redes sociais, a
demissão do profissio-
nal, que ficou apenas
nove jogos no cargo e
não conseguiu con-
quistar nenhuma vi-
tória no período.

Poucas horas de-
pois, o nome do subs-
tituto de Cavalcanti foi
anunciado. Trata-se de
Allan Aal, de 43 anos,
que estava sem clube
desde quando foi de-
mitido pelo Novorizon-

tino, há pouco mais de
10 dias. A tendência é
de que o novo treina-
dor vilanovense seja
apresentado e inicie
seu trabalho à frente
do Colorado já nesta
segunda-feira (4).

Natural de Para-
naguá, no Paraná, Aal
foi atleta profissional.
Até o ano de 2009,
atuou como zagueiro.
Dois anos após a apo-
sentadoria, assumiu
o comando do Rio
Branco, de seu Esta-
do. Dentre seus maio-
res feitos, estão o
acesso à Série A com
o Cuiabá, em 2020, e
o título alagoano de
2022, com o CRB.
(Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Tigre demite Dado
Cavalcanti e acerta
com Allan Aal

VILA NOVA

Embalada, Aparecidense
recebe o ABC, no Anníbal

SÉRIE C

Alan Deyvid/Atlético-GO

Revés em casa

AA Aparecidense
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Pela décima segunda rodada da fase de
grupos da Série D, os três representantes
goianos na disputa da competição estiveram
em campo ontem à tarde. No Jonas Duarte, o
Grêmio Anápolis derrotou o Anápolis, já clas-
sificado para a próxima fase, e, por conta
dos outros resultados do grupo, aumentou
suas esperanças de classificação ao mata-
mata. Com a vitória, sua segunda no torneio,
a Raposa, chegou aos 11 pontos, cortando
para quatro a diferença para o G4. No Mato
Grosso do Sul, o Iporá, que tinha a chance de
entrar na faixa de classificação, já que o Ope-
rário havia sido derrotado pelo Ceilândia,
foi derrotado pelo Costa Rica. Agora, o Lobo
Guará é o sexto, com 14 pontos. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

EXPRESSA

TÉCNiCaFICHA
Atlético-GO 1x2 São Paulo

TÉCNiCaFICHA

Data: 4 de julho de 2022. Horário: 20h. Local: Estádio anníbal Batista de Toledo, em aparecida
de Goiânia (Go). Árbitro: arthur Gomes Rabelo (ES). Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES)

e vanderson antonio zanotti (ES)

Aparecidense: Gabriel; Luan Sales, Lucas Gazal,
Ricardo Lima e Rodrigues; Renato, Rodriguinho

e Robert; Cardoso, alex Henrique e Gilvan.
Técnico: Moacir Júnior

ABC: Pedro Paulo; Marcos vinícius, Ícaro, Ri-
chardson e Patrick; Wellington Reis, Walfrido,

Geovani e Fábio Lima; Henan e Gustavo França.
Técnico: Fernando Marchiori

xAparecidense ABC

Data: 3 de julho de 2022. Horário: 16h. Local: Estádio antônio
accioly, em Goiânia (Go). Gols: Marlon Freitas (29’/1T) - aCG;
Luciano (23’/1T e 16’/2T) - Sao. Árbitro: Wagner do Nascimento
Magalhães (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,
Ramon, Édson Felipe e Jefferson
(arthur Henrique); Gabriel Ba-
ralhas, (Rickson) Marlon Freitas
e Shaylon (Léo Pereira); Wel-
lington Rato (Edson Fernando),
Churín e airton. 
Técnico: Jorginho

São Paulo: Jandrei; Diego
Costa, Miranda e Léo; igor
vinícius, Rodrigo Nestor (Pa-
blo Maia), Patrick (Gabriel),
igor Gomes e Wellington
(Reinaldo); Calleri (Eder) e
Luciano (Rigoni).
Técnico: Rogério Ceni
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Breno Modesto

O Goiás voltou para a zona
de rebaixamento do Campeo-
nato Brasileiro. Isso porque,
na noite de ontem, o time co-
mandado pelo técnico Jair
Ventura foi derrotado, fora
de casa, pelo América-MG. Na
Arena Independência, o Coe-
lho derrotou o Esmeraldino
por 1 a 0. O único gol da par-
tida foi marcado por um velho
conhecido do torcedor alvi-
verde. Fazendo valer a “Lei
do Ex”, o atacante Henrique
Almeida deu a vitória e os
três pontos aos mineiros.

Com o resultado negativo,
o Periquito caiu para a décima
sétima colocação na tabela de
classificação do Brasileirão. O
próximo compromisso do
Goiás na competição nacional
será no sábado (9), às 20h30,
no Estádio da Serrinha.

O jogo
A disputa no Independên-

cia começou com o América-

MG pressionando o Goiás.
Com apenas três minutos de
jogo, os mineiros tiveram a
primeira oportunidade da noi-
te. Pedro Raúl foi desarmado
pelo lateral-direito Raúl Cá-
ceres, que chegou à linha de
fundo e cruzou na área es-
meraldina. A bola encontrou
Pedrinho, que dominou, ajei-
tou e, de perna direita, dispa-
rou o chute. A finalização pas-
sou à direita do gol de Tadeu,
tirando tinta da trave.

Três minutos depois, mais

um perigo. E de novo em joga-
da de Cáceres. Depois de tabe-
lar com Everaldo, o lateral foi
novamente à linha de fundo e
levantou a bola na área alvi-
verde. Desta vez, o cruzamento
encontrou Alê, que, de primei-
ra, mandou por cima da meta
defendida por Tadeu, que “ti-
rou com os olhos”.

O primeiro lance perigoso
do Esmeraldino veio na marca
de 13 minutos, com Pedro
Raúl. O atacante alviverde re-
cebeu um longo lançamento

na ponta esquerda, dominou,
trouxe para o meio e, da en-
trada da área, chutou, buscan-
do a gaveta do goleiro Matheus
Cavichioli, que só acompanhou
a bola saindo pela linha de
fundo. Nove minutos mais tar-
de, o camisa 11 recebeu de
Diego, em profundidade, e na
entrada da área, tentou sur-
preender o arqueiro mineiro,
tocando por cima. No entanto,
a finalização acabou passando
do lado da trave.

Na volta dos vestiários, o

América-MG, assim como fez
no primeiro tempo, foi para
cima do Esmeraldino. Aos
nove, Henrique Almeida
mandou uma bola no traves-
são de Tadeu. Depois de cru-
zamento de Pedrinho, pela
direita, o centroavante ga-
nhou da defesa alviverde e
testou firme. A cabeçada “bei-
jou” o poste e saiu.

A partida era boa e aberta,
com as duas equipes atacan-
do. O Goiás seguia incomo-
dando com Pedro Raúl, en-
quanto que o Coelho tentava
com Henrique Almeida. E foi
justamente o ex-atacante do
Esmeraldino que foi às redes.
Na marca de 13 minutos, o
camisa 19 tabelou com Pedri-
nho e recebeu dentro da área,
de onde só completou para o
gol, não dando chances para
Tadeu.  Após o placar ter sido
aberto, o panorama seguiu
igual, com os dois clubes mar-
telando. Mas o 1 a 0 acabou
sendo mesmo o resultado fi-
nal. (Especial para O Hoje)

Goiás é derrotado pelo América-MG, fora

de casa, e retorna para o Z4 do BrasileirãoDe volta ao z4 
Ex-jogador do Goiás, o atacante Henrique Almeida deu a vitória ao América-MG contra o Esmeraldino
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Mourão Panda/América-MG

TÉCNiCaFICHA

Data: 3 de julho de 2022. Horário: 18h. Local: arena independência, em Belo Horizonte (MG). Gol:
Henrique almeida (13’/2T) - aME. Árbitro: 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; Raúl Cáceres
(Matheusinho), Éder, Luan Patrick e Marlon;

Lucas Kal, Juninho e alê; Pedrinho (Conti), Wel-
lington Paulista (Henrique almeida) e Everaldo

(Felipe azevedo). 
Técnico: vagner Mancini

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano
(Danilo Barcelos); Diego, Caio vinícius (Nico-
las), Fellipe Bastos, Élvis (Dadá Belmonte),

Matheus Sales (Luan Dias) e vinicius (Magui-
nho); Pedro Raúl.  

Técnico: Jair ventura

1x0 América-MG Goiás
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Maria Paula Borges

Os crimes de estelionato
eletrônico, furtos e roubos de
celulares no Brasil, segundo
os dados reunidos pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Públi-
ca, divulgados na última ter-
ça-feira (28/06). Conforme os
dados, em 2021, Goiás registrou
a variação de 121,2% para rou-
bos de celulares, -24,1% para
furtos de celulares, 9,4% para
roubos e furtos de celulares, e
para estelionato em fraude ele-
trônica foi registrada 2.589,1%.

Em relação aos roubos de
celulares, de 2020 até 2021, o
número de registros sofreu
queda de 4.141 no Estado. En-
tretanto, desde 2018 até o ano
passado, a quantidade aumen-
tou em 7.423, registrando va-
riação de 121,2%. 

Já em relação aos furtos,
em 2021 foram registrados
14.973, com taxa de 207,8%.
Quando comparados as quan-
tidades desde 2018 até o ano
passado, o número caiu, com
variação de -24,1%. Entretanto,
recentemente em um único
dia foi registrado um alto nível
de furtos. No dia 5 de junho
durante o show da dupla Hen-
rique e Juliano, em que, após
o evento, um homem foi preso
por ter furtado 80 celulares.  

A popularização da ferra-
menta Pix foi um fator que res-
pingou no aumento de roubos
e furtos de celulares, trazendo
ainda mais prejuízo para as ví-
timas. A utilização do meio, re-
conhecido pelo Banco Central,

facilita as transações bancárias
em tempo real, em que é ne-
cessário apenas adicionar uma
chave, senha ou usuário para
realizar a transação, e repassar
o dinheiro, fazendo com que
roubos e furtos sejam frequen-
temente precedidos de desvios
de dinheiro.

Estelionato digital
Ao longo do último ano, os

crimes de estelionato dispara-
ram. Os dados divulgados pelo
Fórum Brasileiro de Segurança
Pública notificaram 1.265.073
casos, com alta de 36% em
comparação com 927.898 ocor-

rências em 2020. Ao analisar
apenas golpes por meios ele-
trônicos, o número é ainda
maior, com 74,5%, passando
de 34.713 para 60.519.

São diversas as estratégias
utilizadas por criminosos para
cometer o golpe, sendo as
principais as clonagens de
WhatsApp, utilização de perfis
falsos nas redes sociais, além
de hackear perfis para comer-
cializar falsos produtos. Com
a popularização e maior ade-
são ao Pix, pagamento ins-
tantâneo adotado pelo Banco
Central (BC), os golpes ficaram
ainda mais fáceis. 

Apesar do aumento de gol-
pes virtuais, ainda é um crime
subnotificado, sem haver pa-
dronização para registro das
ocorrências. Além disso, as es-
truturas policiais ainda não
são capazes de investigar vo-
lume e variedade dos golpes. 

Grande quantidade dos per-
fis utilizados para estelionato
digital são no Instagram, em
que podem ser usados perfis
já existentes ou até mesmo
criar uma conta apenas com
essa finalidade. Em entrevista
ao O Hoje, tratada na reporta-
gem como ‘J’, relata que foi ví-
tima do golpe. “Uma amiga

minha postou que estava ven-
dendo um micro-ondas pelos
Stories e estava assustadora-
mente barato, então nem pen-
sei duas vezes, até porque era
minha amiga. Ela me passou
os dados e fiz o Pix, mas quan-
do mandei o comprovante para
ela no WhatsApp ela ficou con-
fusa sobre o que era aquilo.
Quando contei para ela, des-
cobri que era golpe”, afirma.   

Ela ainda relatou que, após
o golpe, se sentiu mal com o
prejuízo. “Me senti péssima,
tive crise de ansiedade. Foi
um valor baixo para um ele-
trodoméstico, mas alto demais
para ter prejuízo financeiro.
A gente trabalha todo dia para
ter nosso dinheiro e comprar
o que queremos para chegar
alguém e tirar tão fácil”. 

Pelo WhatsApp o golpe tam-
bém utiliza da confiança dos
usuários. É comum que os gol-
pistas utilizem a foto de uma
pessoa e chegue até os conhe-
cidos dizendo que mudou de
número e solicitam dinheiro
por alguma necessidade. Outra
fonte, que será tratada como
‘P’, relata que teve sua foto uti-
lizada para pedir dinheiro.
“Não sei como, mas consegui-
ram o contato da minha mãe e
da minha irmã. Chegaram ne-
las pedindo dinheiro para tro-
car de celular e dizendo que
eu tinha trocado meu número.
Graças a popularização de ca-
sos sendo relatados, elas me
mandaram print na hora e eu
tive tempo de avisar aos meus
amigos e conhecidos”, relata. 

Um golpe que tem preo-
cupado as autoridades de
segurança pública e tirado
o sono de muitos cidadãos
é o roubo de celular para
limpar as contas bancárias.
Com o acesso aos aplicativos
e ao chip do celular, os cri-
minosos conseguem realizar

login em aplicativos, trocar
senhas de redes sociais, e-
mails e até dos app de ban-
co. Além de transferências
e pagamentos indevidos, os
fraudadores aproveitam a
oportunidade para fazer
empréstimos em seu nome,
usar o cartão de crédito

para golpes na compra on-
line, entre outros.

Os roubos em vias públi-
cas ou no trânsito facilitam
essa prática. Os criminosos
escolhem vítimas que estão
mexendo no celular, dessa
forma eles têm acesso ao apa-
relho já desbloqueado, o que

facilita o trabalho, pois per-
mite buscar as senhas ou da-
dos pessoais armazenados
pelos próprios usuários no
smartphone, sites e e-mail
para tentar entrar nos apli-
cativos de bancos e limpar o
dinheiro das contas das víti-
mas ou fazer empréstimos.

Cuidados com as confi-
gurações do celular são fun-
damentais para evitar os gol-
pes. Os aparelhos guardam
muitas informações que po-
dem permitir que os crimi-
nosos tenham acesso a tudo
que precisam.  (Especial
para O Hoje)

Criminosos limpam contas bancárias, fazem empréstimos em nome das vítimas

Como se prevenir de golpes

A popularização da ferramenta Pix foi um fator que respingou no aumento de roubos e furtos de celulares, trazendo ainda mais prejuízo para as vítimas

Apesar do aumento de golpes virtuais, ainda é um crime 
subnotificado, sem haver padronização para registro das ocorrências

Furto de celulares cresce e
golpe do pix acende alerta
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Dicas para se proteger

2 Use sempre uma configuração

de bloqueio da tela de início do ce-

lular e opte pela opção de bloqueio

automático mais rápida (30 segun-

dos, por exemplo);

2 Mantenha o sistema operacional

do celular atualizado e verifique

sempre se há atualizações de apli-

cativos pendentes;

2 Nunca utilize o recurso de

“lembrar/salvar senha” em na-

vegadores e sites;

2 Jamais anote senhas em blo-

cos de notas, e-mails, mensa-

gens de WhatsApp ou outros lo-

cais do celular;

2 Procure usar senhas fortes e

não repetir o código de acesso ao

seu banco para uso em outros apli-

cativos, e-mail ou sites de compras;

2 Nas configurações do aparelho,

desative as notificações e funções

que são exibidas independente-

mente do bloqueio de tela inicial;

2 Utilize ferramentas de segurança

adicionais como biometria, reco-

nhecimento facial e dupla autenti-

cação (a segunda senha) em apps

e também no e-mail;

2 Coloque um PIN também no

chip do celular. Dessa forma, se o

aparelho for reiniciado, será ne-

cessário inserir o código pessoal

para uso da linha e envio e recebi-

mento de SMS.

Reprodução 



O Ministério da Saúde in-
formou neste domingo (3) que,
até o momento, 76 casos de
varíola dos macacos (monkey-
pox) foram confirmados em
todo o país. Desse total, foram
registrados um caso no Distrito
Federal, um no Rio Grande do
Norte, dois em Minas Gerais,
dois no Rio Grande do Sul, dois
no Ceará, 16 no Rio de Janeiro
e 52 em São Paulo.

“A pasta, por meio da Sala
de Situação e Centro de Infor-
mações Estratégicas em Vigi-
lância em Saúde (CIEVS Na-
cional) segue em articulação
direta com os estados para mo-
nitoramento dos casos e ras-
treamento dos contatos dos
pacientes”, disse o ministério.

Rio de Janeiro
Também em nota, a Secre-

taria de Saúde do Rio  relatou
que até a última sexta-feira
(1º), haviam sido notificados
no estado 39 casos suspeitos
da doença, dos quais 13 foram
confirmados, sendo nove pa-
cientes no município do Rio,
incluindo o caso que veio para
a capital, procedente de Lon-
dres, Inglaterra.

Os demais estão assim dis-

tribuídos: um em Maricá, na
Região dos Lagos; um em
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense; um em Queimados,
também na Baixada e resi-
dente em Portugal; e um em
Niterói, na região metropoli-
tana do Rio, procedente da
Inglaterra. Mais seis casos
permanecem em investigação
e 20 foram descartados.

A diferença entre o total
relatado pela secretaria e pelo
Ministério da Saúde pode ser
explicada, segundo a assessoria
do órgão estadual, pela não
confirmação de casos ainda
pela área técnica. “Os casos
confirmados e suspeitos são
monitorados diariamente pelas
secretarias estaduais e pelas

equipes de Vigilância em Saúde
dos municípios”, informou.

A secretaria ressaltou que
embora a doença tenha sido
identificada pela primeira
vez em macacos, o surto
atual não tem relação com
esses animais.

Como é considerado 
um caso suspeito?

Até o fim do mês de julho,
a Secretaria de Saúde do Es-
tado de Goiás (SES-GO) infor-
mou a existência de quatro
casos suspeitos de varíola dos
macacos (Monkeypox) no es-
tado. Segundo a SES-GO, são
considerados os seguintes cri-
térios para definição de um
caso suspeito:

Indivíduo de qualquer ida-
de que, a partir de 15 de mar-
ço de 2022, apresenta início
súbito de erupção cutânea
aguda (lesões na pele como
feridas, caroços e bolhas),
única ou múltipla, em qual-
quer parte do corpo (incluin-
do região genital), associada
ou não a adenomegalia (in-
chaço nos linfonodos do pes-
coço) ou relato de febre.

Histórico de viagem a país
endêmico ou com casos con-
firmados nos 21 dias ante-
riores ao início dos sintomas,
ou vínculo epidemiológico
com pessoas com histórico
de viagem a país endêmico,
ou país com casos confirma-
dos de Monkeypox, desde 15

de março de 2022, nos 21
dias anteriores ao início dos
sinais e sintomas.

Histórico de contato ínti-
mo com desconhecido/a (s)
e/ou parceiro/a(s) casual(is),
nos últimos 21 dias que an-
tecederam o início dos sinais
e sintomas.

Os casos que apresentam
os critérios de definição são
caracterizados como suspeitos.
A partir de então, é desenca-
deado o processo de investi-
gação por meio de exames la-
boratoriais para confirmar ou
descartar a doença. O processo
de investigação também con-
templa a busca ativa de con-
tatos e o isolamento do pa-
ciente. (ABr)

Até o fim do mês
de julho, a
Secretaria de
Saúde do Estado de
Goiás (SES-GO)
informou a
existência de
quatro casos
suspeitos

“A pasta segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes”, disse o ministério

Casos de varíola dos macacos
chegam a 76 em todo o país

Fotos: Reprodução
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O mês de julho será de pou-
cas chuvas na parte central do
país, de acordo com previsão
do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet). Na porção
mais ao norte da Região Norte
e leste da Região Nordeste, a
tendência é de chuvas acima
da média. Os volumes pluvio-
métricos devem ficar acima
de 140 milímetros (mm).

No Sul do país, por outro
lado, a estimativa é que as pre-
cipitações vão ficar abaixo da
média para o período, com
cerca de 160 mm. Na parte
norte do Paraná, os volumes
de chuva devem ser ainda mais
baixos, de 80 a 100 mm.

Para o restante do país, a
previsão é de chuvas abaixo
de 80 mm. Entre os destaques
está a região do Matopiba,
como é conhecida a área entre
os estados do Maranhão, To-
cantins, Piauí e Bahia, e a divisa
de Minas Gerais e Goiás, onde
os acumulados de chuva de-
vem ser mais baixos, podendo,
inclusive, não chover em de-
terminadas áreas.

Temperaturas 
no mês de Julho

Em relação às temperatu-
ras, no Sudeste e na parte sul
do Centro-Oeste, os termôme-
tros devem variar entre 22º e

24ºC, podendo registrar perío-
dos de maior frio. No Sul, a
tendência é de temperaturas
abaixo de 20°C. Nas áreas de
serra, as temperaturas podem
ficar abaixo de 10ºC. Além dis-
so, a chegada de massas de ar
frio podem baixar ainda mais
as mínimas e favorecer a ocor-
rência de geadas.

Para o Norte, Nordeste e as
porções mais ao norte do Cen-
tro-Oeste, a previsão é de tem-
peratura acima de 24ºC. Ape-
nas o sul da Bahia que deve
registrar clima mais ameno,
com termômetros entre 20º e
22ºC. (Alexandre Paes, espe-
cial para O Hoje)

Volumes pluviométricos devem ficar acima de 140 milímetros

A Receita Federal emitiu um alerta sobre estelionatários 

Cobrado sobre opera-
ções de crédito e de câmbio,
o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) está sendo
usado por criminosos para
enganar tomadores de em-
préstimos. A Receita Federal
emitiu um alerta sobre es-
telionatários que se passam
por supostas empresas para
condicionar a liberação do
crédito ao pagamento an-
tecipado de IOF via Pix.

Segundo o Fisco, os frau-
dadores fornecem docu-
mentos falsos de notificação
e de arrecadação que in-
duzem o cidadão a recolher
taxas inexistentes para a li-
beração do dinheiro. A ví-
tima repassa o suposto IOF
por meio de transferências
Pix para pessoas físicas.

Em comunicado, a Re-
ceita Federal informa que

jamais fornece dados para
recolhimento de tributos
ou de taxas via transferên-
cia. Segundo o órgão, os
servidores do Fisco não
prestam serviços de em-
préstimo à população nem
entram em contato para co-
brar pagamentos.

Embora alguns tributos
possam ser pagos via Pix, a
Receita esclarece que o IOF
só pode ser quitado por meio
de Documento de Arreca-
dação de Receitas Federais
(Darf), pago pela instituição
que concede o empréstimo,
não pelo tomador. Caso des-
confie ser vítima de um gol-
pe, a Receita Federal orienta
que o cidadão procure ime-
diatamente a polícia, munido
de todas as provas possíveis,
e registre um boletim de
ocorrência. (ABr)

Receita alerta para
golpe do falso IOF
antecipado via Pix

ESTELIONATO

Julho terá poucas chuvas na
região centro-oeste, aponta Inmet

TEMPO
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Hepatite viral  é inflamação
no fígado causada por alguns
tipos de vírus no fígado, os
principais vírus que acometem
o Brasil são os vírus tipo a tipo
B tipo é tipo C, existem também
os tipos D e E que não são
mais tão comuns no Brasil con-
forme afirma a médica do ser-
viço de gastrocirurgia, Mirela
Medeiros Monteiro Marta. 

O mês de junho é voltado
para a conscientização dessa
doença, por isso existe o julho
amarelo. Segundo a Secretaria
de Estado da Saúde, em Goiás
no ano de 2020 foram regis-
trados 455 casos de hepatite B
e 210 da C. Em 2021 foram 910
casos do tipo A e 507 do B. Já
em 2022 o total - até o mês de
junho - 223 casos da B e 182
de hepatite C. O mês que mais
registrou casos foi em janeiro
com 45 casos de hepatite B e
marco com 48 casos da B. 

Na grande Goiânia em 2020
foram registrados 90 pessoas
com o vírus da Hepatite B de-
tectado e 76 da Hepatite C. No
ano de 2021 356 da Hepatite B
e 238 da Hepatite C. Somente
neste ano de 2022 95 Hepatite
B e 115 da Hepatite C.

Para conter os casos da
doença no estado, a Secretaria
de Estado da Saúde (SES-GO)
informou que são tomadas
medidas de prevenção, prin-
cipalmente voltadas para a
Hepatite B. A pasta afirma
que a principal medida de
prevenção da doença está dis-
ponível para a população em
geral nas Unidades de Saúde.

É informado ainda que a
imunização para a hepatite B
é realizada em três doses, com
intervalo recomendado de um
mês entre a primeira e a se-
gunda dose e de seis meses
entre a primeira e a terceira
dose. Também é recomendada
para todas as pessoas sem res-

trição de idade. 
O calendário infantil do Mi-

nistério da Saúde recomenda
a 1ª dose da vacina da hepatite
B (ao nascer) e 3 doses da pen-
tavalente bacteriana (aos 2, 4
e 6 meses de idade) segundo a
secretaria estadual afirma.

Outra medida indispensá-
vel para conter a doença, de
acordo com a SES, é fazer o
pré-natal com testagem para
hepatite B no 1º trimestre e
no 3º trimestre de gestação.
Para os recém nascidos de
mães com hepatite B é im-
portante receber a 1ª dose
da vacina contra o vírus da
hepatite B e imunoglobulina
contra a hepatite B, prefe-
rencialmente nas primeiras
12 horas de vida.

As medidas de prevenção
comuns às Hepatites B e C
são o uso de preservativos
masculinos ou femininos; Evi-
tar compartilhamento de ob-
jetos pessoais: lâminas de
barbear e depilar, escovas de
dentes, alicates de unha e ou-

tros; Evitar compartilhamen-
to de instrumentos de dro-
gadição; Frequentar locais
(consultórios e clínicas mé-
dicas e dentárias, estúdios de
tatuagem e colocação de  pier-
cings, salões de beleza, entre
outros) que seguem as nor-
mas de biossegurança da
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA).

Já a Secretaria Municipal
de Saúde de Goiânia comentou
por meio de nota as Américas
que são tomadas a respeito
como a estruturação do Plano
de Micro Eliminação da He-
patite C, reunião de sensibili-
zação e solicitação de apoio
das áreas de Vigilância Epi-
demiológica  e Atenção à Saú-
de Estaduais para construção
do Plano Municipal de Micro
Eliminação da Hepatite C, ma-
peamento das Clínicas de Diá-
lise do município de Goiânia
para parcerias e ações de mi-
cro eliminação da Hepatite C
entre usuários destes serviços. 

Também a secretaria afir-

ma que é realizada a sensi-
bilização das áreas geren-
ciais da Atenção à Saúde de
Goiânia para construção e
pactuação do Plano de micro
eliminação da Hepatite C ,
diagnóstico situacional de
serviços de saúde como Hos-
pitais,  Bancos de sangue,
laboratórios quanto a neces-
sidade de Padronização de
fluxo de informações e re-
porte adequado de casos
identificados, o que  gerou
a demanda de Elaboração (
ainda não concluída) de No-
tas informativas a cada um
dos serviços supracitados. 

Além disso é realizada
reunião com Ministério da
Saúde para esclarecimentos
e orientações sobre o pro-
cesso de elaboração do Plano
Municipal de Micro Elimina-
ção da Hepatite C em Goiâ-
nia, ampliação da oferta de
testagem para unidades de
APS com Capacitação de pro-
fissionais da Atenção Primá-
ria em testes rápidos para

hepatites virais com apre-
sentação do fluxo de notifi-
cação e encaminhamento de
casos para tratamento e já é
desenvolvido o projeto piloto
de testagem para Hepatite C
da população prioritária Pro-
fissionais de Saúde da UPA
Novo Mundo e SVO.

Uma doença silenciosa
O vírus se instala no fígado

e fica inflamado o órgão ao
longo do tempo. O que causa
Hepatite viral na maioria das
vezes é essa inflamação, ela
passa por um período silen-
cioso ou seja o indivíduo não
sente nada ou pode sentir tam-
bém alguns sintomas bem ines-
pecíficos que às vezes até con-
funde com a virose em geral
conforme exemplifica Mirela
Medeiros. "Os sintomas mais
específicos da Hepatite são ic-
terícia - olho amarelo a pele
mais amarelada - , o xixi fica
mais escuro as fezes ficam
mais claras, dor abdominal, o
fígado pode aumentar um pou-
co de tamanho esses são sin-
tomas mais específicos, mas
no geral é silenciosa". 

A especialista afirma que
na Hepatite A que o paciente
se contamina e tem grande
chance do próprio organismo
eliminar o vírus. No entanto,
com a  Hepatite B e a Hepatite
C é um pouco diferente, quan-
do o paciente se contamina
com o vírus da Hepatite B ele
tem de  85% a 90% de chance
de eliminar o vírus do orga-
nismo. Na Hepatite B aguda é
quando ele pode apresentar
sintomas ou não mais uma
vez ele pode ser assim auto-
mático mas o organismo pode
ficar por seis meses tentando
colocar aquele vírus para fora
e se passar esse período e o
organismo não conseguir co-
locar o vírus para fora a he-
patite deixa de ser aguda e
se torna crônica. Com isso o
paciente passa o resto da vida
com a doença e aumenta a
chance do paciente evoluir
para uma cirrose no fígado
ou para um câncer de fígado.
Por isso é importante sempre
fazer acompanhamento con-
forme destaca a especialista.
(Especial para O Hoje)

Segundo a Ses GO
foram 223 casos
de hepatite B e
182 da C 

Para os recém nascidos de mães com hepatite B é importante receber a 1ª dose da vacina contra o vírus
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{{
Os sintomas mais
específicos da
Hepatite são
icterícia - olho
amarelo a pele
mais amarelada - ,
o xixi fica mais
escuro as fezes
ficam mais claras,
dor abdominal”,
diz a especialista

Goiás registra mais de 400
casos de hepatite em 2022

Reprodução

Arquivo pessoal
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O aeroporto de Lisboa
cancelou, somente na ma-
nhã de hoje mais de 40
voos, a maioria da em-
presa TAP. Ao longo de
fim de semana, o número
de voos cancelados já é
superior a uma centena.

Os passageiros quei-
xam-se da falta de infor-
mação da companhia aé-
rea portuguesa. Há enor-
mes filas de espera e mui-
ta gente que se desespera
em busca de alternativa.

O caos não é exclusivo do
aeroporto de Lisboa. Os
cancelamentos multipli-
cam-se, devido à falta de
pessoal e às greves em vá-
rias companhias aéreas. 

Caos
Há problemas em vá-

rios pontos do mundo,
com dificuldades em
grandes aeroportos eu-
ropeus, na Inglaterra, nos
Países Baixos, na França
e Espanha. (ABr)

Greves cancelam voos 
no aeroporto de Lisboa

PORTUGAL

No contexto da guerra
na Ucrânia, a petrolífera
saudita Saudi Aramco
voltou a se tornar a em-
presa mais valiosa do
mundo, à frente da ame-
ricana Apple no primeiro
semestre de 2022. 

O top 10 do ranking da
empresa internacional de

auditoria e consultoria
Ernst & Young (EY) incluiu
Microsoft, empresa con-
troladora do Google, Alp-
habet, Amazon, Tesla, em-
presa de investimentos
Berkshire Hathaway, se-
guradora Unitedhealth,
Johnson & Johnson e Meta
(anteriormente Facebook).

Saudi Aramco volta a
ser a empresa mais
valiosa do mundo

Milhares de moradores
dos subúrbios de Sydney fo-
ram obrigados a deixar suas
casas no domingo, 3 de julho,
depois que  fortes chuvas  fi-
zeram com que os níveis de
água subissem em reserva-
tórios e rios inundassem. As
autoridades o designaram
como uma emergência com
risco de vida.

O Departamento Meteoro-
lógico do Estado Australiano
emitiu um alerta de tempes-
tade e vento de até 90 km por
hora ao longo da costa da ci-
dade mais populosa da Aus-
trália e de outras partes do
estado de Nova Gales do Sul.

As autoridades disseram
que a barragem de Warra-

gumba, no oeste de Sydney,
deixou de conter o aumento
dos níveis de água devido à
precipitação, um possível pico
do derramamento será com-
parável à  inundação devas-
tadora que ocorreu em março
do ano passado.

Residentes em vários su-
búrbios receberam ordens de
evacuar, mas a ministra de
resposta a emergências do
estado, Stephanie Cook, disse

que é melhor as pessoas não
esperarem para sair. “Se você
estava seguro em 2021, não
pense que estará seguro hoje.
Esta é uma situação em rápi-
da evolução”, alertou.

De acordo com os serviços
de emergência, nas últimas 24
horas, seus funcionários rea-
lizaram mais de 100 operações
de resgate e responderam a
mais de 3.000 pedidos de ajuda.
Centros de evacuação foram

abertos em várias áreas no
oeste de Sydney. Aproximada-
mente 100 membros da Força
de Defesa Australiana presta-
ram assistência montando bar-
reiras de sacos de areia e con-
tornando áreas residenciais
para alertar as pessoas sobre
a ameaça de inundações.

Mais chuva prevista 
para os próximos dias

Como explicou o represen-

tante da agência meteoroló-
gica Jane Golding, nas últimas
24 horas, até 200 mm de chu-
va caíram em muitas áreas e
em algumas - quase 300 mm.
A precipitação em Sydney é
agora quase metade da média
anual. As pessoas são acon-
selhadas a evitar todas as via-
gens não essenciais, incluindo
transporte público, pois al-
gumas estradas já estão sub-
mersas e outras correm o ris-
co de inundações repentinas.

A previsão é de mais chu-
va nos próximos dias. “Não
há espaço para água atrás
das barragens. Os rios correm
muito rápido e são extrema-
mente perigosos. Além disso,
existe o risco de inundações
repentinas dependendo do
local onde chover”, disse Car-
lene York, diretora de emer-
gência de NSW.

Nos últimos dias, 29 pes-
soas foram resgatadas das
enchentes na região. O go-
verno australiano forneceu
à região 100 soldados e dois
helicópteros para ajudar no
esforço de resgate, disse o
secretário de Defesa Richard
Marles à Sky News.

Devido às 
fortes chuvas,
tempestades
severas e ventos
fortes, o nível da
água nos rios
aumentou

Pessoas evacuam ao redor de
Sydney devido a inundações

Várias áreas de Sydney e comunidades vizinhas foram inundadas. Milhares de moradores foram obrigados a deixar a região

A Rússia informou, neste
domingo, que suas forças as-
sumiram o controle da região
de Luhansk, no Leste da Ucrâ-
nia, depois de capturar Ly-
sychansk em combates pesa-
dos. O governo da Ucrânia
não confirmou a informação.

O controle de Luhansk, um
objetivo de guerra chave para
a Rússia que acontece depois
de semanas de avanços lentos,
dá a Moscou vitória política
limitada e deslocaria o foco
do campo de batalha para a
vizinha região de Donetsk,
onde a Ucrânia ainda controla
um território substancial.

Afastada da capital ucra-
niana Kiev após sua invasão
em 24 de fevereiro, a Rússia
concentrou a campanha mili-
tar em Donbas, que inclui Lu-
hansk e Donetsk. Os represen-
tantes separatistas, apoiados
por Moscou, têm lutado lá des-
de a primeira intervenção mi-
litar russa na Ucrânia em 2014.

O ministro da Defesa rus-
so, Sergei Shoigu, informou
ao presidente Vladimir Putin
que Luhansk havia sido “li-
bertada”, disse o Ministério

da Defesa, depois de a Rússia
ter afirmado mais cedo que
suas forças haviam capturado
aldeias ao redor de Lysy-
chansk e cercado a cidade.

Segundo o ministro russo,
as forças russas e seus aliados
na área haviam “obtido o con-
trole total sobre a cidade de
Lysychansk”.

Yuriy Sak, assessor do mi-
nistro da Defesa da Ucrânia,
afirmou à Reuters, por telefone,
que “não pode confirmar se
Lysychansk está sob controle
total da Rússia”. O serviço de
imprensa do Ministério da De-

fesa da Ucrânia não respondeu
a um pedido de comentários.

As autoridades ucranianas,
que dizem que as referências
a “libertar” o território ucra-
niano são propaganda de guer-
ra russa, relataram intensa ar-
tilharia em áreas residenciais.

A oeste de Lysychansk, a
cidade ucraniana de Slo-
viansk foi atingida por pode-
rosos bombardeios de vários
lançadores de foguetes neste
domingo e muitas pessoas fo-
ram mortas e feridas, disse o
prefeito da cidade, Vadim
Lyakh. (ABr)

Rússia diz que suas forças têm
controle total sobre Luhansk

GUERRA

A captura da cidade de Lysychansk não foi confirmada pela Ucrânia
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Enchentes na costa leste são as piores em mais de cinco décadas
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Primeira semana do mês de julho e
que comecem os jogos da temporada Ara-
guaia. Todo goiano que se preze já passou
ou sonha em passar alguns dias aprovei-
tando as belezas das praias que compõem
o trajeto do Rio Araguaia. A maior atração
deste período, ele passa pelo Centro-Oeste
e Norte do País, desaguando no rio To-
cantins. Cada lugar desse, multidões se
apaixonam e se divertem à beira das
águas que lavam a alma e revigoram para
o próximo semestre. Seja para o agito das
praias ou para a calmaria das pescas, lá
você encontrará um lazer prazeroso.

Com 2.630 km de extensão, o Rio Ara-
guaia atrai praticantes de pesca e também
pessoas que buscam as praias de areias
claras e águas doces, para se banharem e
observam a flora e a fauna local (botos,
tartarugas e uma variedade de pássaros
podem ser avistados) passeando em pe-
quenas embarcações. Pertence à bacia
amazônica, nasce em Mineiros (GO), marca
a divisa dos estados de Mato Grosso e
Goiás, Mato Grosso e Tocantins e, ainda,
Pará e Tocantins, desaguando no Rio To-
cantins, na tríplice divisa de Tocantins,
Pará e Maranhão.

O rio é muito importante para a econo-
mia dos estados pelos quais passa, ainda
mais quando se trata do setor de turismo.
Em Goiás, algumas cidades investem muito
para receber turistas na Temporada do Ara-
guaia que acontece, principalmente, em ju-
lho, época em que o rio está na altura certa
para ser utilizado pelos banhistas. Mas pen-
sando em aproveitar as férias para conhecer
ou voltar saiba quais cidades oferecem as
melhores estruturas e paisagens. Aruanã,
Aragarças, Barra do Garças, Luis Alves e
Nova Crixás são destaques desse roteiro.

Aruanã
A cidade, cartão postal de Goiás, talvez

seja a mais conhecida para quem gosta de
curtir o agito que o Rio Araguaia oferece.
Dentre a programação, eles disponibilizam
vista e localização privilegiada do rio e
ainda shows em praça pública, ilhas com
serviços personalizados às margens para
o conforto dos banhistas, passeios de barco,
de jet-ski e boias. A infraestrutura também
é algo que chama a atenção, ela dispõe de
hotéis e pousadas aconchegantes, bares e
restaurantes. Conhecer a Aldeia Karajá,
um dos locais mais ricos em termos de
cultura, também é uma ótima opção para
os turistas que visitam a cidade. A aldeia
indígena mantém suas tradições, de modo
que o visitante pode conhecer um pouco
mais da língua mãe Yny ribè; além do ar-
tesanato local que foi reconhecido como
Patrimônio Cultural do Brasil. 

Como bons goianos, é hora de conhecer as melhores cidades para programar suas férias às margens do melhor rio do Estado

Essência

A chegada da

temporada do Araguaia

Rui Faquini/Banco de Imagens ANA
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Aragarças
Sendo seu maior atrativo, Aragarças

também é banhada pelas águas do majes-
toso Rio Araguaia, que percorre todas as
terras do município e que pode ser vista
pelas inúmeras praias da cidade. A praia
mais frequentada é a Quarto Crescente,
que foi palco de memoráveis shows e
eventos culturais da cidade. Na alta tem-
porada, são montadas dezenas de barracas
para comer e beber, atrações turísticas
são promovidas como caiaquismo, banana
boat e passeios de barco, shows e festas e
é possível acampar. Outro ponto turístico
é a praia do Cipó, próximo ao Setor Santa
Luzia e a do Orlei, na saída para Baliza.
Há também em Aragarças um manancial
de águas termais. Este está localizado em
uma propriedade privada e, combina águas
quentes com as belezas do Rio Araguaia. 

Barra do Garças
Na cidade não faltam atividades: ser-

ras com dezenas de cachoeiras, praias,
rios, águas termais, além de uma série
de atividades especialmente desenvolvida
para proporcionar ao turista uma exce-
lente estadia. Um dos principais pontos
turísticos da cidade é o Vale do Araguaia.
Com turismo girando entorno do rio, o
Porto do Baé, no Araguaia, com arqui-
bancadas de concreto para eventos náu-
ticos e lanchonetes também chama a
atenção. Além do Parque de Águas Quen-
tes, área de lazer com piscinas hidroter-
mais, toboágua, rio da preguiça, bar mo-
lhado, com temperaturas que variam de
31 a 43 graus com propriedades tera-
pêuticas. O destino tem uma noite agitada.
culturalmente rica, Barra do Garças é
um dos lugares prediletos da juventude
para curtir a temporada do Rio Araguaia
nas férias escolares de julho.

Luis Alves
Luiz Alves, localizada a 524 km da ca-

pital goiana, é um dos importantes pontos
turísticos localizados na parte goiana do
Araguaia. É considerada o paraíso do
pescador esportivo, dado sua proximidade
com os excelentes locais de pesca ao
longo da ilha do Bananal, o acesso ao La-
goão, a barra do rio Crixás-açú e a região
do Cristalino, atrativos dos quais está re-
lativamente próxima. Possui boa infra-
estrutura com hotéis, pousadas e barcos-
hotéis, bem como serviços de utilidade,
tais como locação de canoas, guias de
pesca (piloteiros) para colocar seus co-
nhecimentos de pesca em prática. Na tra-
dicionalmente temporada de Araguaia,
com diversos eventos esportivos, camping,
shows e outros atrativos, nas extensas e
brancas praias que se formam no rio.
(Especial para O Hoje)
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Chamas da Vida
antônio invade a cela de

Lipe e o espanca. Demorô, com
a boca seca, implora para Lipe
aparecer. Tomás tenta conven-
cer vilma a internar Beatriz.
Guilherme conversa com Ro-
sângela sobre aiDS no hospital.
Beatriz rouba um brinco de
vilma e dá para Nando. Miguel
consola andressa. vivi chora
por não ter coragem de falar
com Lipe. arlete aparece na
fábrica com um advogado. Ela
diz que está assumindo seu
posto na fábrica e demite vil-
ma. vilma diz para arlete que
é um absurdo ela ser demitida. 

Amanhã é para sempre
aurora confessa a Fernanda

que sua madrasta não se cha-
ma Bárbara Greco, que seu ver-
dadeiro nome é Rebeca San-
chez. Erika mostra a Fernanda
a foto onde está com Franco e
lhe pergunta se ela o ama.
Eduardo visita o Padre Bosco e
e pergunta como irá fazer para
entregar sua cabeça para seu
pior inimigo. Santiago está dis-
posto a tomar o lugar de Steve
para entrar na casa de artêmio
Bravo e resgatar Liliana. Bárbara
mente de novo para aurora e
assegura que Santiago a está
esperando em Florência.

Além da Ilusão
Joaquim acolhe Rafael an-

tunes e vibra com a possibili-
dade de derrotar Davi. Eugênio
reclama de seu casamento para
violeta. Joaquim conta sobre o
verdadeiro Rafael para Úrsula.
iolanda procura os documentos
de Joaquim na casa de augusta.
Começa o concurso na rádio.
augusta desconfia que sua casa
tenha sido invadida. Joaquim
chega à delegacia. Emília faz
sucesso em sua apresentação
na rádio, e Cipriano critica a
esposa. Davi pede para Heloísa
esconder a pasta com docu-
mentos contra Joaquim. 

Poliana Moça
a pedido de otto, para ficar

a sós com Roger, Marcelo liga
para Glória e a convida para
um jantar. andré ameaça Luca
Tuber com o vazamento do
vídeo do rival. otto tem o re-
sultado da análise dos botões;
o que encontrou na sua casa
no dia do furto do Pinóquio e
da blusa de Waldisney. Poliana
vai chorar no colo do pai sobre
Éric. Luigi tenta ficar junto
com Song; Mario fica em cima.
Mario quebra a torneira, de-
sordem ocorre. Joana reclama
por Sérgio não ter arrumado
a torneira anteriormente.

Pantanal
Filó e irma lamentam a dis-

criminação dos peões. Mariana
assume para José Leôncio seus
erros, e faz um alerta sobre a
possibilidade de que Juma do-
mine Jove. Guta e Marcelo con-
fessam que ainda se gostam.
irma e Trindade se beijam. Jove
deixa José Leôncio preocupado
ao dizer que Juma espera que
ele viva com ela na tapera. Eu-
gênio entrega a encomenda de
Tibério e pergunta se ele tem
certeza do que pretende fazer.
Juma deixa claro para Jove que
não deixará a tapera. Tibério
pede Muda em casamento.

RESUMO
t

DE NovELaS

Iyalorisá
Mariléia de
Òsùmàrè no
Papo Xadrez
Religiosidade em pauta: trazendo a
fé para o debate de políticas públicas 

Guilherme de Andrade

Acontece hoje (04) a vi-
gésima edição do Papo Xa-
drez com Mariléia Ferreira
da Silva Lasprilla, também
conhecida como Iyalorisá
Mariléia de Òsùmàrè. O
encontro previsto para essa
semana era com o influen-
ciador digital Nilson Neto,
mas devido emergências
pessoais ele precisou adiar
o bate-papo. No lugar, va-
mos ter uma conversa so-
bre religiosidade, intole-
rância e ativismo político
com Iyalorisá Mariléia.  O
episódio vai ao ar às 19
horas pelo canal Youtube
Papo Xadrez.

Na direção do terreiro
de candomblé Asé Dan Fé
Èrò, da produtora Movi-
mento Agô produções e do
coletivo Movimento Agô,
Mariléia une sua fé e reli-
giosidade com a prática
profissional e política. Com
formação em administra-
ção, especialização em
marketing e vendas, e 20
anos de atuação na indús-
tria farmacêutica, chegou
o momento em que Mari-
léia reestruturou sua jor-
nada. Ela conta que "tra-
balhei durante 20 anos na
indústria farmacêutica e
hoje acredito na cura por
meio do alinhamento e
compreensão do corpo, da
mente e do espírito".

Nascida em Porto Velho,
se fixou em Aparecida de
Goiânia no início da década
de 90. Com raízes criadas
na cidade, Mariléia come-
çou a se envolver e lutar
pelas causas do espaço em
que vive. Seja pelos proje-
tos sociais que toca, seja
no combate à intolerância
religiosa ou no seu traba-
lho enquanto produtora,
Mariléia se mostra com-
prometida com a cidade e

com aquilo que acredita,
e o defende de maneira
pró-ativa. Do cotidiano no
terreiro, passando pela ro-
tina profissional, à sua can-
didatura à vereadora em
2020: a Iyalorisá ocupa os
espaços que a cerca em de-
fesa daquilo e daqueles em
que acredita.

Nos últimos episódios
O podcast alcança a

marca dos 20 episódios com
a Iyalorisá Mariléia de Òsù-
màrè, mas até aqui muitas
histórias foram contadas
nos estúdios do jornal 'O
Hoje'. Seja o assunto o mun-
do da política e seus basti-
dores, ou seja ele a vida
dos influenciadores: o 'Papo
Xadrez' se consolida como
programa que sempre traz
assuntos variados tratados
da forma mais respeitosa
e envolvente possível. Da
conversa com o jornalista
e empresário Matheus Ri-
beiro, ao bate-papo com a
ativista política Ludmila
Rosa, as mais de 30 horas
de transmissão seguem dis-
poníveis pelo canal Youtube
do Papo Xadrez.

Na última edição, des-
pedida de Yago Sales da
equipe, os apresentadores
falaram com Ludmila Rosa,
cientista política formada
e ativista em seu cotidiano.
Nesse encontro, muito se
falou sobre os bastidores
da política, foi feita uma
reflexão filosófica sobre a
participação do povo nesse
processo, e também, claro,
conhecemos a trajetória
pessoal e profissional de
Ludmila. A ativista resume
o espírito de sua atuação
profissional: "A política é
um espaço que cada vez
mais precisa convidar a so-
ciedade civil, o cidadão co-
mum, para participar”. (Es-
pecial para O Hoje)

Comprometimento com as causas da mulher, ambientais,
racial e religiosa guiam o cotidiano de Mariléia

Daniel
Pedrosa

divide seu
tempo entre

o trabalho de
engenheiro e

a criação de
histórias

LIVRARIA
t

Assim como o quadro Os Retirantes
de Cândido Portinari, a fic-
ção pós-apocalíptica do
escritor Daniel Pedrosa é
um reflexo da migração de
nordestinos que deixam o
lugar de origem em busca
de melhores condições de
vida. Primeiro de uma trilo-
gia, ‘Retirantes: o legado das
sombras’ retrata os desafios de
uma família retirante frente ao
desconhecido.

No enredo, 90% da população
mundial já foi dizimada por seres
batizados popularmente de “som-
bras”. A busca por lugares seguros
e protegidos é a única saída para
aqueles que foram deixados para trás.
Ao mesmo tempo em que o protago-
nista Joaquim e os dois filhos estão
cercados por medo e morte, dois grandes
grupos de sobreviventes travam uma
guerra não declarada por um dos últimos
paraísos habitados pela raça humana.

A esperança de serem salvos é en-
contrada junto a uma caixa de metal,
um código para abri-la e um bilhete. O
recado é claro: entregar o objeto para a
Colônia, um lugar de oportunidades para
todos e onde a vida ainda é possível.
Com as direções e orientações, a família
inicia uma jornada perigosa em direção
a uma terra desconhecida.

'Retirantes: o legado das sombras' carrega
muito mais que fantasia. A ficção pós-apo-
calíptica transcreve o medo e o desespero
pelo qual passam muitos daqueles que en-
frentam o desconhecido em busca de um

f u t u r o
melhor. O segundo

livro está previsto para ser pu-
blicado em 2023, também pela editora

Novo Século.

Sobre o autor
Daniel Pedrosa é engenheiro e escritor.

Iniciou a trajetória literária em 2007, com
oito livros publicados. Atualmente vive na
cidade de São José dos Campos, onde divide
seu tempo entre o trabalho de engenheiro e
a criação de histórias. É membro da Academia
Joseense de Letras. (Especial para O Hoje)

Uma visão futurista
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Ficção inspirada na obra homônima de Portinari relaciona o
desespero de pessoas em busca da sobrevivência após o apocalipse



Se você é fã de boa mú-
sica, já ative as notificações
dos seus aplicativos de mú-
sica que nesta quinta-feira,
30 de junho, às 21h, chega
o feat mais aguardado do
ano: Rionegro e Solimões
junto com Henrique e Ju-
liano na música inédita
"Saudade Atemporal". E não
é só isso. No dia seguinte,
sexta-feira, às 11h, sai no
YouTube/rnegroesolimoes o
clipe deste grande registro. 

‘Saudade Atemporal’, um
dos feats mais esperados do
ano, conta com participação
especial de Henrique e Ju-
liano e faz parte da terceira
parte do projeto ‘A História
Continua’. Composta por
Diego Silveira, Kito, Rafael

Borges, Elcio de Carvalho,
Junior Pepato e Rionegro, é
um modão daqueles de ras-
gar o peito. Tradicional, ca-
denciado, com muita poesia,

com um instrumental extre-
mamente bem elaborado e
bem romântico. 

Como o próprio nome
sugere, a música aborda o

tema saudade. A saudade
que, mesmo ao passar do
tempo, pode perdurar e du-
rar uma vida toda. “Tem
gente que vem até que faz
bem. Mas no coração não
fica pra morar. E quando
vai embora, a gente cai na
real. Que tem amor que não
é pra ficar”, cantam os ami-
gos no pré-refrão. “Tem gen-
te que é começo, meio, mas
não é final. Todo mundo
tem uma Saudade Atempo-
ral”, concluem.

Três outras faixas como
‘Peão Apaixonado / De São
Paulo à Belém’, ‘Um Pouqui-
nho de Você’, ‘Divergência’ e
‘Fui’ também compõem o EP
e poderão ser ouvidas e apre-
ciadas por todo o público. 
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Aventura nas férias
Nesse mês de julho, o Ex-

presso Flamboyant chega
convidando para um passeio
mais que divertido nos cor-
redores do Flamboyant Shop-
ping. um roteiro diferente
para curtir em família em
meio a divertidos vagões co-
loridos e sonorizados, onde
passageiros de todas as ida-
des conseguem conferir o
shopping sob um novo ân-
gulo. Para embarcar nessa
aventura, basta adquirir o in-
gresso no valor de R$ 15 no
local de embarque. Quando:
segunda-feira (4). onde: ave-
nida Dep. Jamel Cecílio, Nº
3.300, Jardim Goiás - Goiânia.
Horário:  das 14h às 20h. 

Especialista em inovação
o programa Sem Censura,

da Tv Brasil, desta segunda-
feira (4), às 21h, recebe o em-
presário e especialista em
inovação no mercado finan-
ceiro Bruno Diniz. Na con-
versa com a Jornalista Marina
Machado ele conta como per-
cebeu o crescimento das fin-
techs no mercado mundial e
decidiu atuar no seguimento.
Ele explica o conceito desse

tipo de negócio e da tecno-
logia financeira. Quando: se-
gunda-feira (4). onde: Tv Bra-
sil. Horário: 21h. 

Clube de costura
o Clube de Costura, projeto

institucional do Grupo Mega
Moda, localizado no piso G3
do Mega Moda Shopping, está
com inscrições abertas para
os cursos de julho. Na agenda
se destacam ‘Desenho de
Moda para iniciantes’; 'Básico

e modelagem de Corte e Cos-
tura’; ‘Prática em overlock ou
reta industrial’ e ‘Designer es-
tamparia’, além de opções para
o público infantojuvenil apro-
veitar as férias com aprendi-
zado e diversão.Mais informa-
ções podem ser conferidas no
instagram do Clube de Costu-
ra: (@clubedecostura).

Tecnologia 
a intelligenza iT, empresa

especializada em consultoria
e tecnologia SaP, acaba de

anunciar a Semana da Sus-
tentação, um evento online
e gratuito. Hoje (4), às 14h
será apresentada a palestra
'Como acessar os principais
portais como: Support Portal
da SaP, Community SaP Suc-
cessFactors, SaP for Me, in-
fluence, Roadmap', Com art-
hur Moreira Cardoso, Presa-
les Solutions Consultant na
intelligenza iT. ao todo, serão
cinco dias de evento. Quando:
segunda-feira (4). onde: (@in-
telligenzait). Horário: 14h.

Nesse mês de julho, o Expresso Flamboyant é opção para todas as idades

AGENDA
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Jade Picon, Luísa Sonza,
Bianca Andrade e mais fa-
mosos curtem show de pa-
gode de Ludmilla em SP

Com 10 anos de carreira,
Ludmilla recebeu um time
de famosos em seu show
Numanice, projeto de pago-
de que tem arrastado multi-
dões nas principais cidades
do país e que conta com mais
de três horas de show e con-
vidados, em São Paulo, neste
sábado (2). Na plateia, nomes
como Brunna Gonçalves,
Bianca andrade, Jade Picon,
Emilly araújo, Giovanna Cha-
ves, Gabi Prado, Stéfani Bays,
Lipe Ribeiro, Daniel Caon, Lu-
cas Selfie e Luiz Bacci foram
alguns que prestigiaram a
apresentação, que aconteceu
no estádio do Canindé, na
zona Norte da cidade. Du-
rante o show, Ludmilla e Luí-
sa Sonza homenagearam MC
Kevin, que faleceu em maio
de 2021, com a presença de
valquiria do Nascimento,
mãe do funkeiro, no palco.
(Patrícia Dias, Purepeople)

Luciano Szafir revela cirur-
gias para colocar próteses
nas pernas

a vida de Luciano Szafir
ainda não voltou ao normal
após o artista contrair a Co-
vid-19, pela segunda vez, em
junho de 2021. Na ocasião,
o pai de Sasha chegou a ser

intubado e ficou em estado
grave no hospital por mais
de um mês. Em decorrência
da doença, Szafir ficou com
algumas sequelas, como um
problema no intestino que
o fez procurar o hospital mais
uma vez recentemente. ago-
ra, em entrevista ao jornal
‘o Globo’, Luciano revelou
que terá que passar por duas
novas cirurgias, também por
causa da doença. Segundo

o artista, a Covid foi respon-
sável por acelerar um quadro
de artrose que o faz sentir
dores muito fortes no quadril
e, por isso, terá que colocar
próteses na região. "Eu sinto
muita dor para caminhar,
para agachar, até para dor-
mir, eu acordo diversas vezes.
vou fazer uma cirurgia bas-
tante avançada em que você
coloca uma prótese de cerâ-
mica que costuma durar de

20 a 30 anos e que vai me
ajudar a voltar a caminhar
sem dor e a praticar os meus
esportes", explicou. (Carmen
Moreira, Purepeople)

Ana Maria Braga reage a
rumores de aposentadoria:
“Já tentaram me botar para
fora da Globo”

ana Maria Braga ainda
não tem planos de se apo-
sentar e deixar seu icônico
posto na Tv. a apresenta-
dora contou que se diverte
no comando do programa
‘Mais você’ e rebateu os ru-
mores que circulam nas re-
des sociais. "Eu até teria o
que fazer fora da Tv, porque
tenho outros negócios,
como plantações de café e
de eucalipto, mas não seria
a mesma diversão que sinto
no 'Mais você'. Já tentaram
me botar para fora da Globo
uma porção de vezes com
fake news. Não adianta dizer
que não é verdade", disse à
‘Folha de S. Paulo’.  aos 73
anos, ana Maria Braga tem
contrato com a Globo até
2024. "obviamente vai ter o
momento que, por juízo, vou
ter que parar. Sempre digo
que, quando eu começar a
ficar gagá, é para me avisa-
rem. Eu sei que não sou uma
menina. Não tenho mais 50
anos", afirmou. (Patrícia
Dias, Purepeople)

CELEBRIDADES

Bruna Marquezine
abriu um novo álbum de
fotos no Instagram com
momentos de sua rotina
durante a temporada nos
Estados Unidos. A atriz
está no exterior para gra-
var o filme ‘Besouro Azul’,
da DC, e recebeu a visita
da família em Atlanta. Bru-
na exibiu um clique iné-
dito ao lado da irmã, Lua-
na, e dos pais, Telmo e
Neide. No filme, Bruna in-
terpreta Jenny, que é o par
romântico do protagonis-
ta, Jaime Reyes, interpre-
tado por Xolo Maridueña,
que apareceu no feed do
Instagram da artista. Re-

centemente, ao postar e
apagar em seguida uma
imagem ao lado da brasi-
leira, fãs começaram ru-
mores de quem ambos es-
tariam vivendo um ro-
mance fora das telas. (Pa-
trícia Dias, Purepeople)

Bruna Marquezine publica foto 
de suposto affair e mostra bastidores

de filmagens de 'Besouro Azul'

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Quanto mais planejado e or-
ganizado você for, mais avançará
e produzirá. Saiba se valorizar.
algum gasto inesperado pode
surgir, mas também ganhos. você
terá senso de prioridade e disci-
plina, além de autonomia neste
dia. aguarde alguma novidade.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia é de trabalho, que pode
ser realizado a partir do seu es-
forço e da sua dedicação. Tome
cuidado com as dúvidas e com a
dificuldade de ter disciplina, por-
que pode acabar perdendo um
tempo precioso, priorize o seu
equilíbrio e vá devagar e sempre.   

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Quanto mais receptivo e aco-
lhedor você for, melhor este dia
será. Existe uma necessidade de
aceitar as coisas que chegam e
aqueles que já são realidade.
Trabalhe com amor e dedicação
para transformar ou realizar, se-
não tudo pode ser irritação.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Sua criatividade é enorme,
mas mantenha seus pés no chão.
Evite deslumbramentos ou des-
conexão com a realidade. Sua
mente pode estar suscetível a
enganações. uma decisão pode
ter que ser tomada, mantenha
o equilíbrio e evite dramas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Sua energia está grande e
você pode progredir, mas é im-
portante abandonar excessos, in-
clusive de achar que sabe tudo e
que não precisa de ninguém. Man-
tenha o otimismo e o dinamismo,
pois assim pode ter mais bom
humor para lidar com atrasos.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pode trazer uma opor-
tunidade única, então saiba apro-
veitar o impulso corajoso que
este dia traz para que você realize.
você pode receber um presente
inesperado. Para o amor, abra
os olhos, pois você pode estar
mais próximo do que imagina.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Existe uma inquietação, uma
ansiedade, então saiba buscar
ajuda para restabelecer sua saú-
de mental. Livre-se do sentimen-
to de culpa ou de questões mal-
resolvidas do passado. alguma
surpresa pode acontecer se você
se mantiver confiante e com fé.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia traz boas trocas. você
pode fazer bons negócios. Seja
mais generoso com pessoas que
podem querer te controlar. Saiba
pedir ajuda, caso precise, porque
assim as pessoas poderão de
fato agir em seu favor.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

acontecimentos inesperados.
Mantenha a mente calma e bus-
que compreender os fatos antes
de julgar. você pode ter a capaci-
dade de ajudar alguém que pre-
cisa. Cuidado com brigas, porque
você pode estar impaciente.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Sua mente pode divagar hoje,
então tome cuidado com o desâ-
nimo. você pode estar sem muita
paciência, mas tome cuidado com
agressividades gratuitas. Existe
interrupção de alguns planos, en-
tão saiba agir com inteligência.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Tome cuidado com preocu-
pação excessiva, principalmente
sobre dinheiro. isso pode trazer
mais escassez, então seja orga-
nizado e se mantenha econômi-
co. você pode ficar mais isolado
do mundo externo, focando em
administrar suas tarefas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Sua saúde pode não estar
100%, então respeite seus limites.
o dia pode trazer apoio, então
saiba receber sem exigir. Tome
cuidado com aborrecimentos e
recicle suas emoções, porque o
dia pede mais compreensão ra-
cional e menos emotividade.

Música está disponível em todos aplicativos de 
música e no Canal Oficial do YouTube da dupla

Rionegro e Solimões e Henrique e Juliano
juntos na inédita 'Saudade Atemporal'
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ohoje.com

Britto 
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Elysia Cardoso

O inverno começou oficial-
mente no dia 21 de junho, mas
o frio embarcou no país um
mês antes da data astronômica.
Durante esse período, os pets
também precisam de atenção
redobrada no quesito saúde. 

“Os pets também sentem
frio e precisam de atenção es-
pecial. Essas quedas de tem-
peraturas podem fazer com
que eles fiquem mais quieti-
nhos, por conta desse frio que
sentem”, explica Cleusa Oli-
veira Deiró, médica veterinária
e professora do curso de Me-
dicina Veterinária da UniFTC
Salvador. A especialista tam-
bém pontua que os animais
de estimação podem ficar
doentes com a falta de cuida-
dos dos seus tutores. 

“As doenças mais comuns
são referentes ao trato respi-
ratório, região em que se en-
contra a primeira parte do sis-
tema respiratório e que vai
até os bronquíolos e alvéolos
pulmonares. Gripe, seja ela vi-
ral ou até mesmo bacteriana,
são doenças mais transmissí-
veis durante o inverno. E nos
gatos, a queda de temperatura
também pode favorecer o apa-
recimento de asma, por conta
da exposição desses animais

a alérgenos do ambiente”, res-
salta Cleusa.

A veterinária acrescenta
que corrimentos nasais, sendo
transparentes ou não, é um
dos sintomas a serem obser-
vados, assim como a presença
de espirros, dificuldade respi-
ratória e até mesmo corrimen-
to ocular. Segundo Cleusa, essa
infecção pode acarretar em
uma conjuntivite.

Para evitar o sofrimento
dos fiéis companheiros, os

tutores devem, além de aten-
tar-se aos sintomas, garantir
o conforto e proteção. “Ani-
mais de guarda, como cães
de guarda, devem ter seus
canis para protegê-los da
chuva. Isso é muito impor-
tante, porque o animal mo-
lhado baixa a imunidade e
pode favorecer o apareci-
mento dessas doenças”, aler-
ta a especialista.

A veterinária também su-
gere que seja apenas um banho

por mês, inclusive em meses
de verão. “Os banhos devem
ter frequência reduzida e o
ideal é que sejam feitos com
água morna. Outro ponto de
atenção são os passeios com o
animal. Para evitar a necessi-
dade de banho e garantir a
proteção contra o frio, não é
indicado passear em horários
de chuvas e por regiões muito
molhadas. 

Permitir que o animal passe
por cima de poças é perigoso,
pois não só molha o pelo, mas
também propicia a leptospi-
rose. Após o passeio, deve-se
sempre higienizar e secar o
pet”, orientou. Ela também
alerta que é muito importante
manter as vacinas sempre
atualizadas.

Sobre a alimentação, não
há grandes mudanças. Os
animais acabam tendo mais
fome para produzir mais ca-
lor e assim aumentar a tem-
peratura corporal, mas não
precisam ter alteração na ra-
ção, recomendou Cleusa Dei-
ró. “Tosa não é muito apro-
priado. Animais com pelo
longo já possuem uma pro-
teção contra o frio, então
não é indicado. Procure co-
locar uma roupa quentinha,
naqueles que não possuem
muito pelo”, orienta. (Espe-
cial para O Hoje) 

Pets também
sentem frio:
especialista
explica como
cuidar dos
animais de
estimação 
no inverno

Para evitar o sofrimento dos fiéis companheiros, os tutores devem garantir o conforto e proteção

Uma atenção especial 

ESTREIAS

Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: The Rise of Gru, 2022,
Eua). Duração: 1h28min. Dire-
ção: Kyle Balda, Brad ableson.
Elenco: Leandro Hassum, Steve
Carell, alan arkin. Gênero: ani-
mação, ação, comédia, família.
Na década de 1970, Gru está
crescendo no subúrbio. Fã de
um grupo de supervilões co-
nhecido como vicious 6, Gru
traça um plano para se tornar
malvado o suficiente para se
juntar a eles. Felizmente, ele
recebe apoio de seus leais se-
guidores, os Minions. Juntos,
eles exercem suas habilidades
enquanto constroem seu pri-
meiro covil, experimentam suas
primeiras armas e realizam as
primeiras missões. Cinemark
Flamboyant: 11h, 11h10,
11h30, 11h50, 12h, 12h10,
12h20, 12h40, 13h, 13h10,
13h20, 13h30, 13h40, 13h50,
14h, 14h10, 14h20, 14h50,
15h10, 15h30, 15h40, 15h50,
16h10, 16h20, 16h30, 16h50,
17h, 17h20, 17h30, 17h50, 18h,
18h20, 18h30, 18h50, 19h10,
19h30, 20h10, 20h30, 20h40.
Cinemark Passeio das Águas:
11h20, 11h50, 12h20, 12h40,
13h, 13h30, 14h, 14h30, 14h50,
15h10, 15h40, 16h10, 16h40,
17h, 17h20, 17h50, 18h20,
18h50, 19h10, 19h30, 20h,
20h30, 21h20. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h, 14h40, 15h10, 16h,
16h40, 17h10, 18h, 18h40,
19h10, 20h. Cineflix aparecida:
14h, 14h30, 15h, 16h, 16h30,
17h, 18h, 18h30, 19h, 20h,
20h30. Cineflix Butiti: 14h, 15h,
15h30, 16h, 17h, 17h30, 18h,
19h, 19h30, 20h, 21h.

Thor: Amor e Trovão (Thor:
Love and Thunder, 2022, Eua).
Duração: 1h59min. Direção: Tai-
ka Waititi. Elenco: Chris Hems-
worth, Natalie Portman, Chris-
tian Bale. Gênero: aventura,
ação, ficção científica. o longa,
além de representar os acon-
tecimentos de Thor: Ragnarok,
promove a volta de Jane Foster,
que se transforma na versão
feminina de Thor. os Guardiões
da Galáxia terão papel impor-
tante na história, trazendo
aventuras que podem fazer o
filho de odin questionar seu
papel enquanto Deus do Tro-

vão, precisando contar com o
apoio de grandes aliados como
valquíria e Korg para enfrentar
suas lutas. o filme ainda apre-
senta Gorr - sendo o grande
vilão da narrativa - e ainda,
zeus. Cinemark Flamboyant:
19h, 19h15, 19h30, 19h45, 20h,
20h30, 21h, 21h45, 22h, 22h15,
22h30, 22h45, 23h, 23h15. Ci-
nemark Passeio das Águas:
19h, 19h30, 19h45, 20h, 20h30,
21h, 21h20, 21h45, 22h15,
22h30, 22h45, 23h15, 23h45. 

EM CARTAZ

Veja Por Mim (See For Me,
2022, Canadá). Duração:
1h37min. Direção: Randall oki-
ta. Elenco: Natalie Brown, Lau-
ra vandervoort, Jessica Parker
Kennedy. Gênero: Terror. En-
quanto a ex-esquiadora cega
Sophie cuida de um gato em
uma mansão isolada, três la-
drões invadem em busca de

um cofre escondido. Seu único
meio de defesa: um novo apli-
cativo chamado "See For Me".
Ele a conecta a voluntários em
todo o país, que adquirem a
capacidade de ver em seu lu-
gar. 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 Sop-
hie a afastar os invasores 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. Direção: Da-
niel Scheinert, Daniel Kwan.
Elenco: Michelle Yeoh, Ke Huy
Quan, Jamie Lee Curtis. Gênero:
Ficção científica, ação, comédia.
uma sobrecarregada imigrante
chinesa, Evelyn Wang com sua
lavanderia à beira do fracasso
e seu casamento com o marido
covarde em ruínas, luta para
lidar com tudo, incluindo um
relacionamento ruim com seu
pai crítico e sua filha. E, como
se não bastasse enfrentar a
crise pessoal, Evelyn precisa se
preparar para uma reunião de-
sagradável com uma burocrata
impessoal. Cinemark Flam-
boyant: 15h45, 21h. Kinoplex
Goiânia: 21h10.

Lightyear (Lightyear, 2022,
Eua). Duração: 1h49min. Dire-
ção: angus MacLane. Elenco:

Marcos Mion, Chris Evans, Ce-
sar Marchetti. Gênero: anima-
ção, aventura, comédia, família,
ficção científica. uma aventura
de ação de ficção científica e a
história de origem definitiva
de Buzz Lightyear, o herói que
inspirou o brinquedo em Toy
Story (1995). Lightyear segue
o lendário Patrulheiro Espacial
depois que em um teste de
voo da nave espacial faz com
que ele vá para um planeta
hostil e fique abandonado a
4,2 milhões de anos-luz da Terra
ao lado de seu comandante e
sua tripulação. Cinemark Flam-
boyant: 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. Dire-
ção: Colin Trevorrow. Elenco:
Chris Pratt, Bryce Dallas Ho-
ward, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha Nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. Contudo, nem todos
répteis consegue viver em har-
monia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
Esse frágil equilíbrio remode-
lará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os

seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora com-
partilham com as criaturas mais
temíveis da história em uma
nova era. Cinemark Flam-
boyant: 11h40, 14h40, 17h50,
20h50, 21h40. Cinemark Pas-
seio das Águas: 12h50, 16h30,
18h, 21h10, 21h40. Kinoplex
Goiânia: 15h, 20h30, 20h50. Ci-
neflix aparecida: 15h30, 18h30,
21h, 21h30. Cineflix Butiti:
17h10, 20h, 21h10.

Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, Eua). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Ko-
sinski. Elenco: Tom Cruise, Miles
Teller, Jennifer Connelly. Gênero:
ação. Na sequência, acompa-
nhamos a história de Pete ‘Ma-
verick’ Mitchell, um piloto à
moda antiga da Marinha que
coleciona muitas condecora-
ções, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos
abatidos nos últimos 30 anos.
Nesta nova aventura, Maverick
precisa provar que o fator hu-
mano ainda é fundamental no
mundo contemporâneo das
guerras tecnológicas. Cinemark
Flamboyant: 12h, 13h50, 14h10,
15h, 16h45, 17h10, 17h40, 18h,
19h50, 20h05, 21h, 21h10. Ci-
nemark Passeio das Águas:
14h40, 15h, 16h, 17h40, 18h,
19h, 21h, 21h50, 22h. Kinoplex
Goiânia: 15h10, 17h50, 18h30,
20h40, 21h20.  Cineflix apare-
cida: 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, Stephen
Strange, e seu parceiro Wong,
continuam suas pesquisas so-
bre a Joia do Tempo. Mas um
velho amigo que virou inimigo
coloca um ponto final nos seus
planos e faz com que Strange
desencadeie um mal indescri-
tível, o obrigando a enfrentar
uma nova e poderosa ameaça.
Cineflix Butiti: 21h30.
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‘Top Gun:

Maverick’ 

é um filme

estadunidense 

de 2022, dos 

gêneros ação,

aventura e drama,

dirigido por 

Joseph Kosinski



Ícaro Gonçalves

Os chamados feirões “Lim-
pa Nome” ganharam visibili-
dade nos últimos anos, ofe-
recendo aos consumidores
inadimplentes a possibilidade
de negociarem suas dívidas
com descontos atrativos.
Eventos do tipo são geralmen-
te promovidos por bancos ou
por instituições de crédito,
como é o caso do Serasa. Mas
o que ainda é desconhecido
por boa parte dos consumi-
dores é que os feirões nem
sempre são saídas vantajosas
para acabar com as dívidas.

Dados do Banco Central
(BC) na média de 15 meses
(dez/2020 até fev/2022) mos-
tram que a modalidade de dí-
vida resultada desses feirões
é a segunda com maior nú-
mero de inadimplência. A cha-
mada composição de dívidas
tem média de 12,5% de ina-
dimplentes. Só perde para o
cartão de crédito rotativo que
responde por 30,7%. Ou seja,
um a cada oito consumidores
que procuraram renegociar
as dívidas em um leilão con-
tinuou inadimplente, algumas

vezes até com uma dívida
maior do que a anterior.

Segundo o BC, no mutirão
ocorrido entre 7 e 31 de março
de 2022 foram renegociados
1,7 milhão de contratos, um
resultado 178% maior do que
o feirão organizado em feve-
reiro de 2022. A Febraban in-
forma que em 2021 foram pro-
movidos 220 mutirões de re-
negociação, alcançando mais
de 20,4 milhões de contratos
desde o início da pandemia.

Esses números refletem a
realidade do Brasil atual. Da-
dos da PNAD (Pesquisa Na-
cional por Amostras de Do-
micílios) mostram que a ren-

da do brasileiro caiu muito
em 2021, o que reflete no
maior endividamento da po-
pulação. O estudo afirma que
é uma queda histórica de
6,3%, ou seja, a renda média
mensal real domiciliar per
capita do brasileiro está em
apenas R$ 1.353. A pesquisa
ainda traz que essa diminui-
ção no rendimento foi pior
entre as classes mais pobres.

Feirões de negociação
podem piorar a vida do
consumidor

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor
(Idec), os feirões “Limpa Nome”

são, na verdade, uma cortina
de fumaça para fazer com que
o consumidor adquira ainda
mais empréstimos. Ou seja, ele
não resolve a situação do en-
dividamento. Ao contrário, au-
menta ainda mais o superen-
dividamento da pessoa. 

“A renovação da dívida,
muitas vezes parcelada e com
um prazo superior, além de
não estar alinhada com a ca-
pacidade de pagamento, tem
um potencial de aumentar o
endividamento do consumi-
dor pela maior exposição às
taxas de juros. Dessa maneira,
muitos acordos além de não
resolver o problema aumen-
tam o valor da dívida”, afirma
a coordenadora do Programa
de Serviços Financeiro do
Idec, Ione Amorim.

Isso ocorre pelo fato de
que nesses mutirões as insti-
tuições bancárias pegam di-
ferentes tipos de dívida que
um consumidor possui e trans-
formam em uma só. Esse úni-
co modelo de dívida tem um
crédito próprio e que pode
gerar juros muito maiores do
que os das dívidas anteriores. 

E o pior: não há uma fis-
calização ou avaliação de
como essa modalidade pode
ajudar, de fato, os consumi-
dores endividados. “Analisan-
do o indicador de inadimplên-
cia por modalidade de crédito,
observa-se que as operações
do grupo ‘composição de dí-
vidas’ que representam os
acordos de várias operações

em novo contrato, ocupando
a segunda posição, é um forte
indicativo que essas operações
são realizadas fora de uma
avaliação de capacidade de
pagamento e posteriormente
não são cumpridas e retor-
nam para a situação de ina-
dimplência”, finaliza Amorim.

Crescimento do
endividamento

Um levantamento da Con-
federação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e Ser-
viço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) mostrou que qua-
tro em cada 10 brasileiros
adultos (38,45%) estavam ne-
gativados em abril de 2022 –
o equivalente a 61,94 milhões
de pessoas.

O volume de consumidores
com contas atrasadas cresceu
5,59% em relação a abril do
ano passado. Já na passagem
de março para abril, o número
de devedores cresceu 0,46%.
O grupo com maior número
de devedores é estava na faixa
etária de 30 a 39 anos (24%),
e seguia bem distribuída entre
os sexos: 50,86% de mulheres
e 49,14% de homens.

Quase quatro em cada dez
consumidores (35,72%) ti-
nham dívidas de até R$ 500,
percentual que chega a
50,95% quando se fala de dí-
vidas de até R$ 1.000. Em mé-
dia, cada consumidor nega-
tivado devia R$ 3.518,84 na
soma de todas as dívidas. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Por vezes, muti-
rões que prome-
tem “limpar” o
nome de consumi-
dores podem cau-
sar o efeito contrá-
rio, mantendo ou
até aumentando
as dívidas abertas

Feirões de negociação podem ser
armadilhas para reendividamento

A chamada
composição de
dívidas, típicas dos
mutirões, tem
média de 12,5% de
inadimplentes. Só
perde para o cartão
de crédito rotativo
que responde por
30,70%
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