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Dança de rua como oportunidade na arte e esporte
A Escola Breaking de Goiânia oferece 60 bolsas para jovens de 14 a 25 anos
de colégios públicos que sonham em se tornar atletas olímpicos. Essência 16

A demanda por voos domésticos teve queda de 2,5% em maio na comparação com o mesmo mês de 2019,
enquanto taxa da oferta de assentos registrou alta de 6%, de acordo com relatórios da Anac. Negócios 17

Demanda por voos domésticos cai, mas oferta aumenta

Iyalorisá Mariléia de Òsùmàrè no 'Papo Xadrez';
Espiritualidade e religião em debate no podcast
Uma das responsáveis pelo terreiro Asé Dan
Fé Èrò foi aos estúdios do jornal falar sobre
espiritualidade, religião, intolerância e polí-
ticas públicas. Durante a transmissão, Mari-

léia conta que se aproximou do candomblé
ainda criança, por estímulo de parte da fa-
mília. O papo do 20º episódio segue disponível
no YouTube do ‘Papo Xadrez’. Essência 13

Pequenos negócios
geram R$ 35 bilhões 
de renda por mês
Cidades 10

t
LEia nas CoLunas

os “50 anos em 5” 
da inovação 

corporativa no Brasil                   

Felipe Novaes

Opinião 3

A burocracia para a abertura de uma nova em-
presa em Goiânia levou a Capital para o último
lugar no ranking produzido pelo Banco Mundial.
De acordo com o levantamento do Doing Business
Subnacional Brasil 2021, são necessários 16 pro-
cedimentos, 21 dias e 5,1% da renda per capita.
Outro grave problema indicado pelo estudo é a

inexistência de transparência com os custos do
processo de abertura nos canais de comunicação
da Prefeitura de Goiânia. Além da dor de cabeça
na hora de reunir documentos, enfrentar filas
em departamentos públicos e muito dinheiro, a
burocracia atrapalha a vida de quem quer pro-
duzir e de quem precisa de um emprego. Cidades 11

Na passagem de abril para maio,
a produção registrou variação
de 0,3%, depois de avanços de
0,2% em abril, de 0,6% em mar-
ço e de 0,7% em fevereiro. No
primeiro mês do ano, compa-
rado a dezembro de 2021, a in-
dústria havia derrapado e so-
frido baixa de 1,9%. Econômica 4

Setor industrial
patina com baixo
crescimento no
primeiro semestre

Apesar do protagonismo al-
cançado pela esquerda re-
presentada pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) no palan-
que nacional, a leitura elei-
toral estadual é de que a sigla
tende a não conseguir trans-
ferir a mesma força aos pa-
lanques regionais. Política 6

Liderança de Lula
em pesquisas não
transfere votos

Xadrez: Marconi Perillo não
fala, mas vive drama: disputar
o Senado ou o governo?
Política 2

Esplanada: PT está preocu-
pado com a pouca interface
de Lula com a igreja católica
Política 6

Livraria: Médica Ana Marice
Ladeia publica reunião de con-
tos em ‘Do Amor e do Amar’
Essência 14

Pré-candidatos retomam
agenda após morte do
filho de Ronaldo Caiado
Política 2

Uma avaliação feita pela or-
ganização Transparência In-
ternacional seção Brasil co-
locou Goiás entre os cinco
melhores Estados em trans-
parência e governança públi-
ca. Os dados mostram apenas
cinco como ótimos: Espírito
Santo, Minas Gerais, Paraná,
Rondônia e Goiás. Cidades 9

Goiás ocupa a 5ª
posição nos Estados
em transparência

Goiânia é a pior
capital do País para
abrir uma empresa 

Isabella Lima

Alessandra Castro

Essência



A Justiça Eleitoral começou a convocar na terça-
feira (5) os mesários que vão trabalhar nas eleições de
outubro. No pleito deste ano, cerca de 2 milhões vão
colaborar com o atendimento ao eleitor nas seções
eleitorais, nos postos de justificativa e no apoio logístico
no primeiro e segundo turnos. 

As pessoas que se inscreveram para trabalhar como
mesários ou que foram convocados para prestar o serviço
no dia da eleição vão receber um documento oficial da
Justiça Eleitoral de forma física ou por aplicativo de men-
sagem e e-mail. O critério de comunicação será estabelecido
por cada tribunal regional eleitoral (TRE). 

Após a convocação, os mesários passarão por um
treinamento virtual, no qual receberão informações
sobre os procedimentos que deverão ser adotados
durante a votação e soluções para eventuais proble-
mas que podem surgir. 

Eleitores menores de 18 anos não podem ser mesários,
além de parentes de candidatos, integrantes de partidos
políticos, ocupantes de cargos de confiança no Poder
Executivo e servidores da Justiça Eleitoral. 

O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro,
quando os eleitores vão às urnas para eleger o presi-
dente da República, governadores, senadores, depu-
tados federais, estaduais e distritais.

Eventual segundo turno  para a disputa presidencial e
aos governos estaduais será em 30 de outubro. (ABr)

2 n POLÍTICA

Justiça Eleitoral
convoca mesários
que vão trabalhar
nas eleições

Thauany Melo 

No domingo (5), o gover-
nador Ronaldo Caiado (UB)
cancelou a agenda após a mor-
te do filho, Ronaldo Ramos
Caiado Filho, de 40 anos. O
chefe do Executivo estadual
foi avisado da notícia enquanto
assistia a uma missa de cele-
bração da Festa do Divino Pai
Eterno, em Trindade, onde es-
tava acompanhado da primei-
ra-dama, Gracinha Caiado. Ao
O Hoje, a equipe do governador
afirmou que não há previsão
para retomada das atividades
que estavam programadas
para os próximos dias.

Além de terem prestado
mensagens de solidariedade,
alguns pré-candidatos tam-
bém decidiram suspender as
agendas, que, aos poucos, es-
tão sendo retomadas. O de-
putado federal e pré-candi-
dato ao governo Vitor Hugo
(PL) afirmou que desmarcou
a agenda de domingo em res-
peito ao luto da família. Na
segunda-feira (4), diminuiu o
volume de trabalho, mas na
terça-feira (5) começou a re-
tomar as atividades. Ele con-
cedeu entrevista, teve algu-
mas reuniões e deve receber
o título de cidadão goianiense

na Câmara Municipal de Goiâ-
nia na quinta-feira (7).

O pré-candidato Gustavo
Mendanha (Patriota) também
estava com a agenda suspen-
sa desde a morte de Caiado
Filho. No entanto, nesta quar-
ta-feira (6) retoma as ativi-
dades normalmente. Em Aná-
polis, ele vai visitar a Central
de Abastecimento (Ceasa) do
município, a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae), empresas, além
de ter reunião com lideranças
e religiosos.

As atividades da agenda
de Marconi Perillo (PSDB) re-
tomam a partir desta quar-
ta-feira (6). Na segunda e ter-
ça-feira, ele também suspen-
deu a agenda em respeito ao
momento de luto, segundo
informações da assessoria.
Perillo confirmou presença
para a edição do movimento
Desperta Goiás, que acontece
em Anápolis no próximo sá-
bado (11). Lideranças políti-
cas e de segmentos organi-
zados de diversos municípios
deverão estar presentes no
evento para debater as prin-
cipais demandas de suas re-
giões e debater sobre o ce-
nário político para as eleições
gerais de 2022.

Luto
O velório do filho do go-

vernador Ronaldo Caiado (UB)
ocorreu na noite de domingo
(3). Na manhã de segunda-
feira (4), o corpo dele foi cre-
mado, em Goiânia. Ele era ad-
ministrador e filho do político
com a primeira esposa, a pro-
fessora Thelma Gomes. A causa
da morte não foi divulgada.

Caiado foi ao velório muito
emocionado e recebeu abraços
de amigos e políticos. Pelas re-
des sociais, o governador pu-
blicou: “Meu filho querido. Mi-

nha dor neste momento só não
é maior do que o meu amor
por você. Que Deus o acolha
na Sua Glória Infinita”.

Thelma Gomes também fez
postagens nas redes sociais
lamentando a morte do filho.
Ela publicou duas fotos falan-
do sobre seu sentimento pela
perda e também agradeceu
pela vida que ele teve. “Dor,
ausência. Vai em paz, meu fi-
lho amado”, escreveu em uma
das publicações. “Um brinde
à sua breve vida, meu filho
amado”, disse em outra.

No dia do anúncio da morte,
a Câmara Municipal de Goiânia
e a prefeitura da capital de-
cretaram luto oficial de três
dias. A Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) decretou luto
na segunda-feira (4).

O Governo de Goiás também
decretou luto oficial por três
dias, conforme publicado em
edição extra do Diário Oficial
do Estado na noite de domingo
(3). Na segunda-feira (4), as
bandeiras na Praça Cívica ama-
nheceram a meio-mastro. (Es-
pecial para O Hoje)

Velório do filho do governador ocorreu na noite de domingo (3). A cremação se deu na manhã seguinte

Não há, porém, previsão de quando
será o retorno das atividades do
governador Ronaldo Caiado (UB) 

Marconi não fala, mas vive 
drama: Senado ou governo?

Este mês de julho iniciou com discussões sobre o
destino político do ex-governador Marconi Perillo (PSDB):
será pré-candidato ao senado ou a governador? Esta res-
posta nem ele sabe com clareza, “vai depender dos com-
panheiros, pois não sou candidato por ambição de poder
e sim para servir. Se a população entender que devo des-
pertar Goiás para uma nova realidade desenvolvimentista,
pode contar comigo”, disse em conversa com a Xadrez. A
frase é dúbia sobre qual caminho seguir. Embora tenha
uma boa vantagem sobre os concorrentes ao Senado,
resiste a dizer se topa o desafio. O que se percebe nele é o
cansaço físico e intelectual devido a maratona de reuniões
e encontros regionais dos tucanos. Além disso, sem
estrutura de pré-campanha e recursos financeiros, contando
só com apoio de colaboradores voluntários, o esforço é
dobrado. Eleição majoritária para governador, principal-
mente contra o poder da máquina pública,
não é tarefa fácil. Ele sabe disso e Ronaldo
Caiado (UB) está preparado para
enfrentar os adversários
com muito recursos. Diante
deste quadro desafiador,
deve avaliar o caminho a ser to-
mado em 16 de julho, data anun-
ciada por ele como tomada de de-
cisão. Ele diz que tempo corre, mas
está firme com a militância do PSDB.
Se realmente o senador Luiz do Car-
mo (PSC) vier a compor a chapa, pode
alterar muita coisa.

Sulnara no comando
A primeira-dama de Aparecida, Sulnara Santana, assumiu

na tarde desta terça-feira (5) a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. A pasta era ocupada por Mayara Mendanha,
mulher do pré-candidato Gustavo Mendanha (Patriota).

Pense nisto
Após dois anos sem a realização da Marcha para Jesus

por conta da pandemia de Covid, no sábado (2) voltou à Es-
planada dos Ministérios, mas sem o número de pessoas de
anos anteriores. Os organizadores previam 50 mil participantes,
mas, de acordo com a Polícia Militar do DF, foram 25 mil. Pa-
ralelamente, a 26ª edição da Parada LGBTQIA+, realizada em
São Paulo no dia 19 de junho, teve aproximadamente 100
mil participantes, segundo a PM paulista.

Volta ao passado
Caso seja eleito presi-

dente da República, uma
das primeiras ações de
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) será estatizar nova-
mente a distribuição de
combustíveis e gás priva-
tizada pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL). Esta é a
proposta contida na mi-
nuta do programa de go-
verno de Lula que será
anunciado em breve. É a
volta ao passado para ajei-
tar a ‘cumpanherada’ na
bolsa da viúva, ou seja,
nas estatais.

Tudo ou nada
Por falar em estatais,

o presidente Jair Bolsona-
ro joga tudo para se ree-
leger. Agora, a luta dele é
para aprovar mais um ‘pa-
cote de bondades’: a PEC
dos combustíveis. Em ano
eleitoral, quem tenta ree-
leição, principalmente
sendo inquilino do Palácio
da Alvorada, abre o saco
de bondades. Mas lá na
frente, quem paga a conta
é o contribuinte.

Nada a reclamar
O empresário goiano

José Carlos Garrote, mais
conhecido como Zé Garrote,
não tem do que reclamar.
O País é o maior exportador
de frangos do mundo e,
com o prolongamento da
guerra entre Rússia e Ucrâ-
nia, a demanda aumentou,
principalmente para a Eu-
ropa e países do Oriente.
Mais empregos e divisas
para Goiás, mas e os preços
nos supermercados? (Es-
pecial para O Hoje)

Pré-candidatos retomam agenda
após morte do filho de Caiado

2 milhões vão colaborar com o atendimento nas seções
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“50 Anos em 5” da inovação
corporativa no Brasil

Ramon Andrade de Mello

As doenças variam com o tempo e com a po-
pulação. Por sua vez, a ciência busca respostas
para novos desafios que surgem ao longo dos
anos. A pandemia de Covid-19 foi um marco na
humanidade diante dos impactos causados, bem
como as respostas encontradas. Em um outro
período, dificilmente teríamos uma vacina na
velocidade com que ela foi produzida para com-
bater o coronavírus.

Fatores como melhoria das condições de sa-
neamento têm impactos diretos na saúde. No
Brasil, por exemplo, a redução de doenças in-
fectocontagiosas melhorou a qualidade e au-
mentou a expectativa de vida da população. Por
outro lado, a curva de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial,
diabetes, entre outras, tende a crescer, bem
como os casos de enfermidades oncológicas.

Um dado recente traz um sinal de alerta
para os municípios. Hoje, em 10% das cidades
brasileiras o câncer já é a principal causa de
morte. Estimativas do Inca (Instituto Nacional
de Câncer) apontavam para 600 mil novos re-
gistros no período de 2018 e 2019. Para 2020-
2022, a projeção subiu para 625 mil.

A pandemia também impactou no diagnóstico
e tratamento do câncer. Em 2020, foi registrada
queda de 40% nas mamografias e nos exames
de câncer de estômago. As biópsias diminuíram
29% e os exames de próstata 25%. Redução
ainda nos exames de pulmão (-23%) e câncer
colorretal (-25%).

Os munícipios têm pela frente o desafio de
avançar em dois pilares para o enfrentamento
das doenças oncológicas: prevenção e diagnóstico
precoce. A elegibilidade de públicos-alvo para
programas preventivos é um dos caminhos. As
mulheres, pessoas obesas e homens a partir dos
65 anos de idade fazem parte de grupos priori-
tários. Além da garantia de exames para câncer
de mama e próstata para esse público, por exem-
plo, é importante implantar programas que pro-
movam a qualidade de vida por meio de mu-
danças de hábitos.

Os impactos do crescimento dos casos de câncer
afetarão, inclusive, os recursos financeiros da
saúde. Estimativas publicadas pelo Inca mostram
que os gastos totais com os cânceres associados ao
excesso de peso em 2018 foram de R$ 2,36 bilhões
no Brasil. Em 2030, a saúde pode despender R$
4,18 bilhões nesses casos e, em 2040, R$ 5,55 bilhões,
se não forem adotadas medidas preventivas.

O diagnóstico precoce é fundamental para o
sucesso do tratamento. Por isso, quanto mais cedo
o paciente for tratado,
melhores as chances de
cura e sobrevida.

O câncer pode ser
prevenido e pequenas
mudanças de hábito fa-
zem uma grande dife-
rença no futuro. Pode-
mos viver mais e me-
lhor para aproveitar
tudo de bom que a vida
oferece.

Felipe Novaes

Os últimos 5 anos estão entre os mais movi-
mentados da história da inovação no Brasil.
Em 2018, por exemplo, nasceram os primeiros
unicórnios brasileiros e hoje o País é líder nas
iniciativas bilionárias na América Latina. Em
2019, outro avanço: o número de startups na-
cionais cresceu três vezes comparado a 2015.
Nos últimos 5 anos, as grandes organizações
também se destacaram. O volume de Venture
Capital bateu recorde atrás de recorde, com-
promissos de sustentabilidade ganharam prio-
ridade e cresceu na pauta o uso de termos
como ESG, 5G, Open Finance, marketplace,
transformação digital e metas de carbono.

Diante desse cenário, as organizações come-
çaram a perceber que, embora inovar seja caro,
o risco de perder o protagonismo, ou desaparecer
do mapa, representaria um custo ainda mais
alto. Nessa linha, um estudo realizado para o
Anuário Valor Inovação Brasil de 2021 demons-
trou o quanto a inovação vem recebendo espaço
nas corporações. Metade dos executivos entre-
vistados afirma que inovar é a principal estra-
tégia de sua empresa, um crescimento de 13
pontos percentuais em apenas um ano.

Indicadores como esse apontam que a ino-
vação já se tornou um aspecto fundamental da
vida de empresas que conseguiram conscientizar
suas lideranças, perceber o desejo do consumidor
e criar estratégias eficientes de transformação.
Uma valiosa oportunidade em um país no qual
as pessoas confiam duas vezes mais nas marcas
para ter acesso a soluções do que no governo.

No Brasil, a ampla extensão territorial e o
tamanho da população permitem expandir ne-
gócios e ganhar escala. Se somarmos nosso mer-
cado a toda a América Latina, temos um número
de consumidores maior que o dos EUA. As ine-
ficiências nas cadeias de produção locais ou de
infraestrutura, custos ainda extremamente altos
de processos analógicos e manuais, um público
diverso e com demandas variadas, aberto a no-

vidades e tecnologias, são convites ao investi-
mento em inovação aqui. Dificuldade, sob a
ótica da inovação, costuma ser oportunidade.

As empresas sentem a importância da ino-
vação brasileira e querem colocar o pé no ace-
lerador. Uma pesquisa da Deloitte envolvendo
500 organizações com receitas que somam 35%
do PIB nacional publicada há poucos meses
mostra que 70% delas ampliarão ações em P&D
e mais da metade vai intensificar parcerias com
startups em 2022, sendo que 85% almejam lançar
produtos novos ainda este ano.

O que às vezes parece faltar é um foco maior
na estratégia de inovação e na importância dada
ao que realmente a viabiliza. De acordo com a
Confederação Nacional das Indústrias (CNI),
cerca de 65% das empresas que inovaram du-
rante a pandemia não têm sequer orçamento
reservado para isso, tampouco times exclusiva-
mente dedicados. E se não há um time empe-
nhado 100% na inovação é grande a chance de
uma empresa produzir iniciativas limitadas ou
hábeis em mirar apenas o curto prazo.

Para inovar e não fazer dessa ação fracasso
e trauma, uma grande empresa precisa se pre-
parar. Querer se aprofundar no negócio, rever
processos internos, reconhecer entraves que in-
viabilizam o novo, entender a forma mais ade-
quada de engajar as pessoas, as forças empreen-
dedoras, escolher suas apostas e transformar
sua cultura.

Na sequência desses “50 anos em 5” que vi-
vemos, o momento
para investir em ino-
vação corporativa no
Brasil é um dos mais
propícios – e necessá-
rios. Está principalmen-
te em nossas mãos (e
planilhas) criar a me-
lhor estratégia para que
esse esforço se traduza
em produtividade, per-
formance e liderança.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Ramon Andrade de Mello
é médico com PhD em on-
cologia pela Universidade
do Porto, de Portugal

Felipe Novaes é sócio e co-
fundador de empresa de
inovação corporativa, ges-
tão e governança

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

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

Sandro Antunes
Firminópolis

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra ma-

tar o tempo durante a pandemia: palavras cru-
zadas! Desde criança, sempre gostei dessa ati-
vidade, mas com o tempo acabei perdendo o
hábito. Agora, anos depois, readquiri o hábito
e ele está sendo muito importante para que eu
possa treinar o meu vocabulário e também a
minha memória de verbetes e de gramática. É
engraçado como a gente acaba perdendo algu-
mas tradições devido à explosão digital que
vem nos assolando nesses últimos anos, mas
acho que é importante mantermos algumas. 

Giovana Marçal
Goiânia

{
Um brinde à sua

breve vida, meu

filho amado”
Thelma Gomes, mãe de Ronaldo
Ramos Caiado Filho, que morreu no
domingo (3) aos 40 anos. Em publi-
cação nas redes sociais depois da
morte do filho, Thelma, que foi ca-
sada com o governador Ronaldo
Caiado (UB), falou sobre o momento
de sofrimento: “Dor, ausência. Vai
em paz, meu filho amado”.

Os municípios e 
as doenças oncológicas

@jornalohoje
a confiança da população brasileira nas
Forças armadas recuou desde que Bolso-
naro assumiu a presidência da República.
presentes em cargos de alto e baixo esca-
lões do governo do presidente Jair Bolso-
naro, os dados apontam que o percentual
da população dizendo não confiar nas For-
ças armadas atingiu 29%. Há quatro anos
o percentual era 21%, o que representa
alta oito pontos percentuais nos anos Bol-
sonaro. “eu confio”, respondeu o leitor.

Marcondes Moura

@ohoje
Desde o início do ano já foram registradas
quase 15 mil denúncias de poluição so-
nora em Goiânia, segundo a agência Mu-
nicipal de Meio ambiente (amma). “aqui
no [Madre] Germana, que era tranquilo,
silencioso, está virando bagunça. som a
noite toda. Quem trabalha não está tendo
sossego pra dormir”, reclamou a leitora.

Valdirene Lima (@valdirenelimadasilva4) 

@jornalohoje
Goiás e outros quatro estados brasileiros
receberam a classificação de “ótimo” no
Índice de Transparência e Governança pú-
blica (iTGp) da Transparência internacio-
nal – Brasil. o ranking é inédito e foi
divulgado nesta terça-feira (5). “Honesti-
dade essa é uma premissa fundamental e
o governador tem”, disse o leitor.

Paulo Leite (@Pauloleite2121) 

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
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A produção industrial conseguiu alcançar
seu primeiro resultado positivo na compa-
ração com igual período do ano imediata-
mente anterior depois de colecionar nove
meses consecutivos de perdas. Na compa-
ração mês a mês, segundo a pesquisa mensal
do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), que recorre a dados devida-
mente dessazonalizados (quer dizer, expur-
gados de fatores que se repetem em deter-
minados períodos do ano e poderiam dis-
torcer a comparação), o setor registrou a
quarta variação positiva em sequência – o
que pode ser visto como um alívio, mas
apenas conseguiu deixar a produção indus-
trial nos mesmos níveis de dezembro do
ano passado. Num olhar menos condescen-
dente, a indústria não saiu do lugar nos
cinco primeiros meses deste ano.

Na passagem de abril para maio, a pro-
dução registrou variação de 0,3%, depois de
avanços de 0,2% em abril, de 0,6% em março
e de 0,7% em fevereiro. No primeiro mês do
ano, comparado a dezembro de 2021, a in-
dústria havia derrapado e sofrido baixa de
1,9%. Os índices de variação observados nos
quatro meses seguintes, apenas para reforçar,
não foram suficientes para repor as perdas
anotadas em janeiro, numa observação tam-
bém do Instituto de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial (Iedi). O cenário à
frente, especialmente no segundo semestre,
não parece reservar dados mais lisonjeiros
para o setor industrial e para a atividade
econômica como um todo. Os economistas
mais identificados com os mercados e insti-
tuições independentes antecipam novo de-

saquecimento para a economia como um
todo nos dois últimos trimestres deste ano,
principalmente como consequência dos re-
flexos da alta de juros sobre o lado real da
economia. Na visão do Iedi, diante das “ex-
pectativas de desaceleração da economia
brasileira na segunda metade de 2022, é pos-
sível que esta falta de robustez no desempe-
nho recente (da indústria) comprometa a
continuidade da sequência de variações po-
sitivas que temos visto nos últimos meses”.

Caça ao voto
Chamada de “PEC do desespero”, a pro-

posta de emenda constitucional aprovada
recentemente pelo Senado e sob escrutínio
da Câmara, prevendo a ampliação do Au-
xílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, cria au-
xílio para caminhoneiros autônomos e ta-
xistas e dobra o “vale-gás” até dezembro
próximo, a despeito de seu caráter nitida-
mente eleitoreiro, deverá irrigar a economia
com R$ 41,25 bilhões, se tudo correr como
esperam as hostes do bolsonarismo em
sua sanha para conquistar votos. O impacto
sobre a atividade econômica tende a ser
limitado, no entanto, especialmente quando
se lembra que a injeção de quase R$ 86,7
bilhões entre abril e junho, com a liberação
de recursos do Fundo de  Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) e a antecipação do
13º salário para aposentados e pensionistas
da Previdência, trouxe reflexos já limitados.
A nova “onda de bondades” significará
algo inferior a 48% dos recursos liberados
no primeiro semestre, com reflexos, por-
tanto, ainda mais limitados.

2 O dado a complicar o ce-
nário adiante está precisa-
mente na política monetária,
quer dizer, a política de juros
altos. O impacto do aumento
dos juros sobre o lado real
da economia tende a se in-
tensificar ao longo do semes-
tre em curso, nas previsões
do tal mercado, que levam
em conta os efeitos retarda-
tários daquela alta sobre a
atividade econômica.
2 Além disso, o volume de
recursos gastos pelo governo
central com juros nos 12 me-
ses encerrados em abril deste
ano, dado mais recente di-
vulgado pelo Tesouro Nacio-
nal, foi simplesmente 3,4 ve-
zes maior do que todo o di-
nheiro que supostamente
será colocado à disposição
das famílias por conta da li-
beração de recursos do FGTS,
do pagamento antecipado de
pensões e aposentadorias e
das supostas vantagens cria-
das pela “PEC do desespero”.
2Entre maio do ano passado
e abril deste ano, os juros no-
minais custaram ao Tesouro
em torno de R$ 436,067 bilhões,
diante dos R$ 127,95 bilhões
que se espera sejam desem-
bolsados até o final deste ano.
Para comparar, nos 12 meses

imediatamente anteriores, os
juros haviam consumido perto
de R$ 242,043 bilhões. O im-
pacto da política monetária so-
bre os cofres do Tesouro cor-
respondeu a um salto de
80,16% nas despesas com juros,
gerando rombos e crescimento
da dívida pública federal.
2 Tudo considerado, o di-
nheiro retirado do lado real
da economia pela política de
juros altos vai superar com
sobras todo o festival de gas-
tos contratados pelo governo,
enxugando e limitando os
efeitos sobre a atividade via
redução da oferta de crédito
e seu encarecimento, além
de tornar mais caro o finan-
ciamento dos investimentos.
2 De volta aos números da
indústria em maio, para se
ter uma visão de como o seu
desempenho tem sido clau-
dicante, vale recordar que a
produção conseguiu naquele
mês seu primeiro dado posi-
tivo frente ao mesmo período
do ano anterior depois de
nove meses de perdas acu-
muladas. E não chegou a ser
um avanço expressivo, com
variação de 0,5% frente a
maio do ano passado. Dois
setores concentraram o cres-
cimento observado: coque,

produtos derivado do petróleo
e biocombustíveis, que regis-
trou crescimento de 15,3%
frente a maio de 2021; e má-
quinas e equipamentos, num
avanço de 5,5% na mesma
comparação. Excluídos esses
dois setores e ainda a indús-
tria extrativa, que experimen-
tou tombo de 8,2% em função
das quedas na extração de
petróleo e na produção de
minério de ferro, os demais
setores da indústria apresen-
taram recuo de 0,2%.
2 Comparados aos níveis
anteriores à pandemia, 13 se-
tores da indústria (metade
dos segmentos acompanha-
dos pelo IBGE) continuavam
com produção mais baixa do
que em fevereiro de 2020 e
outros 13 conseguiram cres-
cer nessa comparação. Na
média geral, no entanto, a
atividade industrial continua-
va em maio deste ano 1,1%
abaixo de fevereiro de 2020.
Os níveis observados em maio
passado, em mais um exem-
plo das dificuldades à frente
para o setor, estavam nada
mais do que 17,6% abaixo
dos níveis de maio de 2011,
quando a produção havia al-
cançado seu melhor resultado
na série histórica do IBGE.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Indústria continua patinando 
em baixo crescimento neste ano

BALANÇO
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O número de profissionais que atuam no setor da
indústria criativa no Brasil cresceu 11,7% de 2017 para
2020, com distribuição desigual entre as áreas. Enquanto
em consumo o número de vínculos empregatícios subiu
20% e em tecnologia aumentou 12,8%, em cultura
houve queda de 7,2% e em mídia diminuiu 10,7%.

Os dados estão na sétima edição do Mapeamento da
Indústria Criativa, divulgada ontem (5) pela Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O
levantamento mostra que o país tem hoje 935 mil pro-
fissionais criativos com empregos formais, sendo 47%
deles na área de consumo, 37,5% em tecnologia, 9,1%
em mídia e 6,4% em cultura.

A Firjan divide a indústria criativa em cultura - que
inclui expressões culturais, artes cênicas, música, patri-
mônio e artes; tecnologia, com tecnologia da informação
e comunicação (TIC), biotecnologia e pesquisa e desen-
volvimento, a área de consumo - que abrange publicidade
e marketing, design, arquitetura e moda; e mídia, que
se refere aos segmentos editorial e audiovisual.

A primeira edição do levantamento é de 2008 e a perio-
dicidade era bianual, mas a entidade decidiu atrasar um
ano o levantamento para incluir 2020, reunindo informações
sobre como a pandemia de covid-19 afetou o setor. A fonte
do estudo é o Ministério do Trabalho e Previdência.

As principais quedas no vínculo empregatício do setor,
de 2017 para 2020, foram nas artes cênicas (-26,6%), pa-
trimônio e artes (-20,6%), moda (-16,9%) e editorial (-
14,4%). Os aumentos mais expressivos no mesmo período
ocorreram em publicidade & marketing (48,2%), biotec-
nologia (22,7%), TIC (18,5%) e expressões culturais (7,8%).

Por estado, os maiores mercados da indústria criativa
continuam com São Paulo, que soma 380,4 mil vínculos,
e o Rio de Janeiro, com 95,7 mil. Na área da cultura, se
destacam os estados do Norte e do Nordeste na quanti-
dade de profissionais no setor:

Paraíba (13,6%); Bahia (12,2%); Piauí (11,8%); Alagoas
(11,4%); Acre (11,0%) e Rio Grande do Norte (10,6%) li-
deram o ranking de participação de profissionais na
área cultural.

Segundo a Firjan, a participação da indústria criativa
no Produto Interno Bruto (PIB) passou de 2,61% em
2017 para 2,91% em 2020, com um total de R$ 217,4 bi-
lhões, percentual recorde na série histórica, iniciada
em 2004. O valor se compara à produção da construção
civil e ultrapassa a extração mineral.

Pandemia
O vice-presidente da Firjan, Leonardo Edde, destaca

que as mudanças refletem os novos modelos de negócio
e hábitos de consumo, com a expansão da tecnologia na
pandemia e a consequente necessidade da transformação
digital de empresas de todos os segmentos, bem como a
reestruturação do setor de mídia, que alterou as formas
de produção, disseminação e consumo de conteúdo.

“As produções criativas nos ajudaram a encarar os dias
difíceis de pandemia e a manter a saúde mental no isola-
mento. O problema é que nós apenas consumimos, mas
não geramos mais dessa riqueza em razão do isolamento e
de outras barreiras físicas geradas pela pandemia. Ou seja:
aumentou o consumo e caiu a produção cultural”, diz.

A pesquisa destaca que o cenário no fim do primeiro
ano da pandemia era de 14,8 milhões de desempregados
no país, o que correspondia a 14,7% da população eco-
nomicamente ativa, incluindo 31% dos jovens.

De acordo com o estudo, a remuneração média dos
profissionais do setor criativos, de R$6.926,00 em 2020,
era 2,37 vezes maior do que a remuneração média do
trabalhador brasileiro, que estava em R$2.924,00. Em
2017, essa diferença era de 2,45 vezes.

A gerente de ambientes de inovação da Firjan, Julia
Zardo, destaca que as mudanças de paradigma viven-
ciadas durante a pandemia foram incorporadas e con-
vivem com os antigos.

“Esses paradigmas coexistem e a gente está criando
novos. Como o analógico vai conviver com o tecnológico,
essas experiências vão ser ressignificadas. O presencial
e o digital, o ser humano tem usado as novas tecnologias
de informação e de comunicação, mas depois de dois
anos usando, a gente lembrou que o ser humano é um
bicho social e precisa ir para a rua, se encontrar”.

Julia destaca o aumento das vendas online, que su-
biram 785% em faturamento nos cinco primeiros meses
de 2022, na comparação com o período pré-pandemia.
Apenas São Paulo registrou 924 mil pedidos no e-com-
merce de janeiro a maio, seguido oe Rio de Janeiro,
com 331 mil, e Santa Catarina, com 279 mil. (ABr)

Artes cênicas, patrimônios e artes foram os que mais perderam

Vendas de veículos novos
crescem 0,22% no País

Pandemia de Covid
gera aumento 
de profissionais 
da tecnologia e
diminui em mídia

As vendas de veículos au-
tomotores novos tiveram alta
de 0,22% em junho na com-
paração com junho de 2021.
Foram comercializados
133.578 veículos, ante 133.298
em junho do ano passado.
Em comparação a maio últi-
mo, houve queda de 4,21%.

No acumulado do ano (de
janeiro a junho), as vendas so-
mam 683.173 unidades, 15,04%
a menos do que o registrado
no mesmo período do ano pas-
sado (804.141). Os dados foram
divulgados ontem (5), em São

Paulo, pela Federação Nacional
da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave).

Em queda
As vendas de automóveis

e veículos comerciais leves
acusaram queda de 12,7% em
junho, em comparação com
junho do ano passado. Em
relação a maio, o recuo foi
de 10,16%. No acumulado do
ano o declínio atingiu 16,89%
em comparação ao mesmo
período de 2021.

A comercialização de ca-

minhões aumentou em junho
com as vendas sendo 5,27%
maiores do que em maio.
Mas, com relação a junho do
ano passado, houve queda de
2,10%. No acumulado do ano,
a retração foi de 1,22%.

Já as motocicletas tiveram
elevação nas vendas de
13,27% em junho em compa-
ração a junho de 2021. Em
relação a maio de 2022, houve
queda de 9,37%. No acumu-
lado do ano, a comercializa-
ção de motocicletas teve alta
de 23,07%. (ABr)

ABr



POLÍTICA  n 5

Francisco Costa

O pré-candidato ao governo
de Goiás e ex-reitor da Ponti-
fícia Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO), professor Wol-
mir Amado, visitou a Câmara
de Goiânia na terça-feira (5).
A percepção entre aliados é
que agora a pré-campanha do
PT ao Palácio das Esmeraldas,
enfim, começou.  

O próprio petista admitiu
que, após o partido bater o
martelo sobre a pré-candi-
datura dele ao governo, es-
colheu a Câmara Municipal
como segunda casa para vi-
sitar. A primeira foi o San-
tuário Basílica do Divino Pai
Eterno, em Trindade. 

Vale lembrar, na semana
passada, a presidente estadual
do PT, Kátia Maria, disse que
a sigla optou pelo nome do ex-
reitor da PUC-GO, professor
Wolmir Amado, para concorrer
ao Palácio das Esmeraldas –
desde o ano passado ele já era
pré-candidato, mas a formali-
zação não tinha ocorrido.

A definição era aguardada
desde maio, quando ocorreria
o encontro estadual da sigla,
no dia 28. Esta foi adiada para
11 de junho e depois indefini-
damente. Contudo, no começo
deste mês a direção nacional
autorizou o partido a marcar
a reunião para o próximo sá-
bado (9), além de já definir
Wolmir como nome na corrida
pela governo de Goiás. 

Muito antes, entretanto, os
representantes do bolsonaris-
mo já estavam em campanha
ao governo: o atual governa-
dor Ronaldo Caiado (União
Brasil), o ex-prefeito de Apa-

recida de Goiânia Gustavo
Mendanha (Patriota) e o de-
putado federal major Vítor
Hugo (PL). A ideia é correr
atrás do prejuízo e garantir
um bom palanque a Lula (PT)
em um Estado conservador.

Discurso de Wolmir
Durante seu discurso na

Câmara de Goiânia, Wolmir
Amado afirmou que o sonho
que acompanha a candidatura
dele é "ninguém ficar de fora".
“Nos apresentamos com ar-
dente desejo de inclusão social
para ninguém ficar de fora”,
declarou da tribuna. 

Ele citou, ainda, chegar com
o desejo de espírito cívico de
amor ao Brasil e Goiás, junto
à pré-candidatura do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va e do ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin (PSB). 

Na ocasião, ele também
lamentou o que chegou de
“guerra de desqualificação
da política. Também chamada

de guerra de quarta geração
ou guerra híbrida”. Wolmir
afirmou que a principal arma
desta é a mentira e a comu-
nicação distorcida para des-
truir o adversário, por meio
do ódio e da violência. 

“Em tempos de fake news,
não basta a indignação ética
contra a pós-verdade. É pre-
ciso fortalecer a cidadania
e a democracia.” Citando o
papa Francisco, ele defendeu
a política ao classifica-a
como sublime, “pois busca
o bem comum”. Além disso,
defendeu as múltiplas can-
didaturas como ferramenta
democráticas. Segundo ela,
é bom que a população tenha
mais opções.

Senado e vice em aberto
Apesar da definição do pré-

candidato ao governo, o PT
ainda não definiu os demais
membros da chapa majoritá-
ria (Senado e vice-governa-
dor). A ideia é contemplar o

máximo de aliados possíveis.
Além dos partidos federados,
no plano nacional o PT tem
no palanque do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e do
ex-governador Geraldo Alck-
min (PSB), a federação que
inclui Rede e PSOL, o Solida-
riedade 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 de-
fendia o nome do ex-gover-
nador goiano José Eliton, a
hora é de conversar. Ele afir-
ma, ainda, que existem muitas
possibilidades, não sendo es-
tas necessariamente uma
aliança com o PT no primeiro
turno – apesar do palanque
Lula/Alckmin 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
colocou 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 contem-
plar os aliados. “A nacional
orientou esperar um pouco
mais [para definir] por causa
da conjuntura. Continuare-
mos a conversa da vice ainda
após o encontro estadual do
dia 9”, afirmou Kátia. Ainda
segundo ela, todos os partidos
da aliança com Lula serão
procurados para conversas.
(Especial para O Hoje)

Definição era aguardada desde maio, quando ocorreria encontro estadual da sigla, mas foi adiada para 11 de junho e depois indefinidamente

O deputado Danilo Forte
(União Brasil-CE), relator da
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 1, que prevê pa-
gamento de benefícios sociais
até o fim do ano, desistiu de
fazer alterações no texto. Se-
gundo o deputado, a ideia é
acelerar a promulgação da
proposta do Palácio do Pla-
nalto e, consequentemente, os
pagamentos dos benefícios.

“Diante das dificuldades
e do estado de comoção social
que estamos vivendo na ques-
tão da necessidade dos auxí-
lios, o mais prudente é agili-
zar a votação”, disse Forte,
em declaração publicada pela
Agência Câmara. Caso o texto
fosse aprovado com altera-
ções na Câmara dos Deputa-
dos, teria que voltar ao Se-
nado para nova análise.

Mais tarde, o relator falou
novamente com jornalistas
e reiterou sua intenção. “Vou
manter exatamente [o texto
do Senado] devido à urgên-
cia na votação”. Ele acres-
centou que estudou a possi-
bilidade de incluir motoris-
tas de aplicativo entre os be-
neficiados pela PEC, mas,
devido à dificuldade de ma-

pear esses profissionais e
quantos seriam a mais para
atender, mudou de ideia.

Atualmente, a proposta está
na comissão especial, junto
com a PEC 15, a chamada de
PEC dos Biocombustíveis. À
PEC 15 foi apensada a PEC 1,
uma estratégia para acelerar
a ida ao plenário da proposta

relatada por Forte, uma vez
que a PEC 15 já está tramitando
na comissão especial.

A ideia de Forte é fazer a
leitura do relatório na comis-
são especial ainda hoje, fazer
o debate e votar nesta semana
para poder levar a PEC ao ple-
nário já na próxima semana.

“Vamos fazer a última au-

diência pública, vamos ler o
relatório [na comissão espe-
cial] hoje e vamos fazer o de-
bate. Estenderemos até quin-
ta-feira, ou sexta, para con-
cluir a votação. Vou cumprir
minha tarefa, que é garantir
o pagamento dos benefícios”,
acrescentou o deputado, que
considera possível apreciar

a PEC no plenário da Câmara
na semana que vem.

Proposta
A PEC traz um pacote de

medidas para diminuir os im-
pactos gerados pela alta dos
combustíveis e aumentar o va-
lor de benefícios sociais.

Inicialmente, o núcleo da
proposta era compensar os es-
tados e o Distrito Federal pela
redução do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) sobre o diesel, mas
se transformou em uma pro-
posta de emenda à Constituição
para aumentar para R$ 600 o
pagamento do Auxílio Brasil
até o fim do ano e pagar uma
espécie de vale combustível
para caminhoneiros e taxistas.

A proposta também traz a
possibilidade de decretação
de estado de emergência, dis-
positivo que foi inserido no
texto para o governo não cor-
rer risco de cometer crime
eleitoral ao repassar benefí-
cios assistenciais neste ano.
A criação de tais benefícios é
proibida em ano eleitoral. A
única exceção é justamente
durante a vigência de estado
de emergência. (ABr)

Relator da PEC manterá texto aprovado no Senado
ESTADO DE EMERGÊNCIA

Objetivo é acelerar pagamento de benefícios previstos na proposta, que prevê R$ 41,25 bilhões extras

Em visita à
Câmara de
Goiânia, Wolmir
diz que sonho é
“ninguém ficar 
de fora”

[Pré] Campanha do PT ao
governo de Goiás, enfim, começa

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2022
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Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados 

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

Lula e a Igreja
O PT está preocupado com a pouca in-

terface do presidenciável Lula da Silva
com a igreja católica – que o ajudou muito
quando fundou o partido e hoje é crítica
da postura contraditória dele sobre o
aborto. Diretórios começaram a agendar
reuniões em sindicatos nas capitais para
tentar uma aproximação com católicos,
a priori, antes de retomar o contato com
os bispos – ainda reticentes. Dentro do
PT, há informes de que muitos padres e
bispos são mais simpatizantes do presi-
dente Jair Bolsonaro. Ontem, lideranças
católicas de Brasília, ligadas à CUT, criaram
o Comitê “Católicos do DF com Lula”. Mo-
vimento ainda muito tímido.

Pré-eleição tranquila...
“Quer saber? Tá curioso? Venha passar

um dia comigo”. Esse é um trecho da fala
do desembargador presidente do TRE do
Paraná, Wellington Coimbra, que convida
internautas para passar um dia com ele.
O vídeo viralizou ontem pelo whatsapp.
Ao fim, o desembargador avisa que, para
concorrer à chance de conhecer sua roti-
na, basta o internauta enviar um vídeo
no “TikTok” falando o que faria em seu
lugar no gabinete.

Raios X da bomba
No 1º semestre, a gasolina fechou com

alta de 10% e o etanol ficou 4,2% mais
caro para os motoristas do País. O preço
do litro da gasolina fechou o mês de junho
com média de R$ 7,56, em comparação
com o de maio , 0,23% mais caro. Já o eta-
nol, comercializado a R$ 6 nas bombas de
abastecimento do País, registrou um recuo
de 1,98% no preço. Os dados são do último
levantamento do Índice de Preços Ticket
Log (IPTL).

Classificados da União
Enquanto não consegue privatizar os

Correios e a Petrobras, o Ministério da
Economia, no esforço de deixar um bom
dinheiro no Tesouro, divulga na internet
apartamentos funcionais a bons preços.
Um deles, em prédio com fachada recém-
reformada, sai a pouco mais de R$ 1,5 mi-
lhão na Quadra 115 Sul, onde preços batem
os R$ 2 milhões. O Ed. A Noite, no Rio de
Janeiro, vai a leilão dia 14 por R$ 38 mi-
lhões o lance mínimo.

Seguro$
O último relatório da Fenaprevi mostra

que os brasileiros têm se preocupado mais
com o planejamento financeiro. Nos pri-
meiros cinco meses do ano foram aporta-
dos mais de R$ 60 bilhões em previdência
privada, 16% mais que 2021. Para a enti-
dade, existe ainda muito espaço para cres-
cer: pesquisa de 2021 revelou que apenas
8% da população possui planos do tipo.

Calote às pequenas
O Nordeste é a região com mais clientes

inadimplentes entre as micro e pequenas
indústrias brasileiras (44%), revela a pes-
quisa Indicador Nacional da Micro e Pe-
quena Indústria, realizada pelo Datafolha.
Em 2º lugares estão o Centro-Oeste e o
Norte com 40%. As regiões Sul e Sudeste
aparecem com 27% e 28% das pequenas
que sofreram com a inadimplência. No
geral, 31% dos empresários ouvidos tive-
ram calotes. (Especial para O Hoje)

Felipe Cardoso

Apesar do protagonismo al-
cançado pela esquerda, repre-
sentada pelo Partido dos Tra-
balhadores (PT), no palanque
nacional, a leitura a nível es-
tadual é de que a sigla tende a
não transferir a mesma força
aos palanques regionais. Nos
bastidores, o avaliação é de
que apesar do crescimento e
consolidação do nome do ex-
presidente Luíz Inácio Lula da
Silva (PT) nas pesquisas de in-
tenção de voto, os nomes re-
presentados pelo partido nos
estados tendem a não ser ala-
vancados da mesma maneira. 

Para entender um pouco
mais sobre esse cenário, O
HOJE procurou o cientista po-
lítico Lehninger Mota. Ao con-
versar com a reportagem, o
especialista explicou que dife-
rentemente dos agentes polí-
ticos que compõem os palan-
ques regionais, o ex-presidente
conta com um facilitador: “Ele
consegue transpor a barreira
do voto conservador”, diz.

O estudioso destaca que
Lula, “por ter sido presidente”,
consegue chegar às pessoas

pelo que chamou de “voto eco-
nômico”. “O povo considera
que ele fez uma boa gestão
nesse quesito. Esse fator faz
com que Lula seja bem ava-
liado, ainda que o PT não con-
siga ter mais do que 10% dos
votos na disputa pelo governo”,
explica. Ele lembra que a ade-
são do partido nos Estados não
aconteceu nem mesmo no ano
de 2010, “quando o ex-presi-
dente tinha 80% de aprovação
do mandato, deixando-o, na
sequência, com quase 90%”. 

“Essa popularidade não
pode ser transferida a nenhum
outro candidato.  A única coisa
que explica isso é o ‘fenômeno
Lula’. O fenômeno de um pre-
sidente que conseguiu, econo-
micamente, transpor a barreira
das pessoas conservadoras. Es-
sas pessoas, observa-se, que
até podem votar no Lula, mas
enfrentam uma dificuldade
maior em votar no PT quando
são apresentados outros no-
mes. Lula é maior que o parti-
do. Por isso seguirá bem em
vários estados, ainda que a le-
genda não esteja”, ponderou. 

No entendimento do cien-
tista, o partido não teria o

mesmo alcance na disputa a
nível nacional sem o ex-pre-
sidente. “Teriam, como já ti-
veram, muita dificuldade. Não
existe no partido uma outra
figura que transponha essa
barreira conservadora. Por
que hoje temos o Bolsonaro
atrás nessas pesquisas? Jus-
tamente pelo fator econômico.
A economia vai mal. Se a eco-
nomia estivesse caminhando
bem, o Lula certamente não
estaria tão bem como agora”. 

Em paralelo, as pessoas ten-
dem, segundo ele, a associar a
figura do petista ao presidente
“bom para a economia e, con-
sequentemente, para os po-

bres”. “Esse é o atalho infor-
macional que essas pessoas fa-
zem. Mas certamente sem a
figura do Lula o partido não
teria essa representatividade
ou magnitude para fazer cam-
panha como as de agora. Não
há substituto para o populismo
do ex-presidente”. 

Conforme divulgado pelo
O HOJE em 27 de junho, a
pesquisa BTG/FSB mostrou o
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) com 43% das in-
tenções de votos contra 33%
do presidente Jair Bolsonaro
(PL). O levantamento ouviu 2
mil eleitores de 24 a 26 de ju-
nho de 2022.

Depois dos dois primeiros,
aparece o ex-ministro e ex-go-
vernador do Ceará Ciro Gomes
(PDT), 8%. Ele é seguido pela
senadora Simone Tebet (MDB),
3%; André Janones (Avante),
2%; e Pablo Marçal (Pros), 1%.

Os demais candidatos que
constam na pesquisa estimulada
não pontuaram. 5% dos entre-
vistados disseram que não vo-
tariam em nenhum dos apre-
sentados; 1% branco ou nulo; e
2% não souberam responder.
A pesquisa BTG/FSB tem mar-
gem de erro de 2 pontos per-
centuais para mais ou para me-
nos e intervalo de confiança de
95%. (Especial para O Hoje)

Cientista político explica que o nome do
ex-presidente é maior que o partido.
Esse momento faz, segundo ele, com
que petista esteja bem em vários
Estados, ainda que a legenda não

Início dos trabalhos está previsto para a partir de novembro

Adesão do PT nos Estados não ocorreu nem em 2010, quando Lula tinha 80% de aprovação, diz Mota

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), afirmou na terça-feira (5) que fará a leitura em
plenário do pedido de instalação de novas comissões
parlamentares de inquérito (CPIs). Por meio das redes
sociais, ele disse que “reconhece a importância das
CPIs para investigar ilícitos no MEC [Ministério da
Educação], desmatamento ilegal na Amazônia, crime
organizado e narcotráfico”.

O início dos trabalhos está previsto para ocorrer
a partir de novembro, quando termina o período
eleitoral. Segundo Pacheco, os procedimentos re-
gimentais ainda serão definidos. “A ampla maioria
dos líderes entende que a instalação de todas elas
deve acontecer após o período eleitoral, permitin-
do-se a participação de todos os senadores e evi-
tando-se a contaminação das investigações pelo
processo eleitoral.”

Na semana passada, Pacheco afirmou não haver
problema no funcionamento simultâneo de várias
CPIs, embora ele acredite que o período eleitoral
possa dificultar a operacionalidade das comissões.

Com 31 assinaturas, quatro a mais que o mínimo
de 27 necessárias, senadores da oposição protocolaram
o requerimento de criação de uma CPI para investigar
no Senado um suposto esquema de tráfico de in-
fluência no Ministério da Educação. (ABr)

Pacheco: CPIs
devem ficar
para depois
das eleições

“Fenômeno Lula” não transfere
votos aos palanques regionais
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Pedro Gontijo / Agência Senado 
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Breno Modesto

Na próxima quinta-feira (7),
o Atlético Goianiense tentará
continuar fazendo história na
Copa Sul-Americana. De volta
às oitavas de final depois de
10 anos, o Rubro-Negro tenta
chegar à fase de quartas de fi-
nal pela primeira vez. Para
isso, o Dragão terá de reverter
a vantagem de dois gols con-
quistada pelo Olimpia, do Pa-
raguai, no jogo de ida.

Apesar de precisar vencer
por uma diferença de três
gols para avançar no tempo
normal, o clima na equipe
atleticana é de total confiança
na classificação, como citou
o volante Édson, que tem
atuado como zagueiro na

atual temporada. Na visão
do jogador, não é impossível
que o time rubro-negro re-
verta a situação de desvan-
tagem, mas, para isso, preci-
sará “entrar ligado”.

“É uma decisão. E, em de-
cisões, não podemos entrar
desconcentrados. Sabemos
que vamos entrar em campo
com o placar negativo. Então,
nós teremos que fazer um
“algo a mais”. Esperamos que
possa dar tudo certo para nós
nesta quinta-feira (7). Que to-
dos os jogadores estejam bem

e em uma noite abençoada.
Que todos estejam bem tati-
camente, fisicamente, tecni-
camente. Vamos contar com
todos e temos tudo para con-
seguir reverter esse placar.
Querendo ou não, é uma boa
vantagem para o time do
Olimpia, mas não é impossí-
vel. O futebol nos mostra, a
cada dia, a cada rodada e a
cada campeonato que tudo
pode acontecer. Esperamos
que o Atlético consiga passar
de fase”, disse Édson.

Sobre o retorno do Atlético

Goianiense ao Estádio Serra
Dourada, Édson diz esperar
por um momento histórico.
De acordo com ele, em sua
primeira passagem, ele gos-
tava de atuar no Estádio Olím-
pico. Agora, a preferência já
é pelo Antônio Accioly. Para
quinta-feira (7), excepcional-
mente, isso terá de ser trans-
ferido para o maior palco do
futebol goiano.

“Esperamos que esse re-
torno seja histórico, como o
jogo em si. Na minha outra
passagem (pelo Atlético Goia-

niense), eu gostava de jogar
no (Estádio) Olímpico, por-
que, até então, eu ainda não
tinha jogado no Antônio Ac-
cioly. Quando eu retornei, eu
dizia: “poxa.. o Olímpico era
tão bom”. Agora, estou am-
bientando ao Accioly. Mas te-
mos que transferir isso para
outro palco. Historicamente,
o Serra Dourada dispensa co-
mentários. Então, são coisas
que, primeiro, nós temos que
sentir para, depois, falar. Mas
o mais importante é saber-
mos que temos que reverter
o placar do primeiro jogo.
Vamos fazer de tudo para
isso, pois temos condições e
já mostramos isso em outras
oportunidades”, finalizou Éd-
son. (Especial para O Hoje)

Mesmo em desvantagem, Édson crê em 
classificação do Dragão na Sul-Americana

O Goiás apresentou nesta
terça-feira (5), o lateral-esquer-
do Savio. O jogador, de 27 anos
e que estava no Rio Ave, de
Portugal, foi revelado pelo Fer-
roviária e tem passagens em
clubes como o Athletico Para-
naense e América Mineiro. 

Ele destacou que já vem
trabalhando há três semanas
com a comissão técnica e co-
mentou sobre como deve ser
sua atuação na equipe. “Temos
os próximos dias para que eu
me adapte da forma que o pro-
fessor quer para que eu possa
jogar, e, jogando ou não eu te-
nho que estar a disposição
para quando for preciso, estar
bem fisicamente e estar de
acordo com o que é esperado
da equipe”,  ressalta. 

Da experiência de ter joga-
do no exterior, o atleta guarda
o ensinamento de aproveitar
as chances que surgirem, e é
o que ele deseja fazer jogando
pelo Goiás. “Aprendi lá fora
que temos que aproveitar as
oportunidades que a gente tem,
lá (em Portugal) eu conversei
com grandes pessoas, joguei
com grandes jogadores, então
quando recebi recebi a pro-
posta do Goiás, que será de
cinco ou de seis meses de con-
trato até o final do Brasileiro,
decidi que essa é uma oportu-
nidade que eu quero aprovei-
tar para que eu fique em defi-
nitivo aqui”, destaca. 

Na coletiva, o lateral-es-

querdo reforçou o desejo de
ficar no clube após o término
do contrato. “Se eu renovar
aqui, daqui eu não quero sair
mais, porque a estrutura que
o clube tem, o trabalho que
eles proporcionam pra gente,
isso a gente não pode largar
de mãos beijadas. O Goiás tem
uma grande dimensão e gran-
deza, então temos que traba-
lhar no limite para conseguir
o nosso objetivo”, pontua.  

Saídas
No final da tarde desta ter-

ça-feira (5), foram anunciadas
as saídas de dois atletas da
equipe esmeraldina. O zagueiro
Sidnei, contratado em março e
que disputou com a camisa do
Goiás apenas cinco jogos, teve
o contrato rescindido após de-
cisão tomada em comum acor-
do, segundo informou o clube. 

Já o meia Elvis, que atuou
pelo Goiás entre 2021 e 2022 e
assinou contrato até o fim de
2023, também terá o contrato
rescindido pelo clube. Mas, neste
caso, segundo publicou o Goiás,
a decisão teria partido do atleta.
“O Goiás Esporte Clube tem or-
gulho de você ter feito parte da
nossa história, mas respeita sua
decisão e escolha”, diz a publi-
cação. (Maiara Dal Bosco, Es-
pecial para O Hoje)

Para que o Atlético se classifique, Édson pede que todos os jogadores estejam ligados contra o Olimpia

Na próxima quinta-feira
(7), o Atlético Goianiense vol-
tará a atuar no Estádio Serra
Dourada depois de quase
três anos. Às 21h30, o time
comandado pelo técnico Jor-
ginho enfrentará o Olimpia,
do Paraguai, no jogo de volta
das oitavas de final da Copa
Sul-Americana. Precisando
reverter a desvantagem da
derrota de 2 a 0 sofrida na
ida para seguir vivo na com-
petição, o time rubro-negro
faz promoção no preço dos
ingressos para o confronto,
que começaram a ser ven-
didos nesta terça-feira (5).

Buscando fazer do Serra
Dourada um verdadeiro cal-
deirão, o Rubro-Negro optou
por cobrar de 10 a 40 reais
para os torcedores que qui-
seram comparecer ao duelo
decisivo pelo torneio inter-
nacional. A venda foi dividida
entre os dois setores da praça
esportiva: nas cadeiras, o va-

lor da entrada inteira será
de 40 reais e de 20 para a
meia. Já nas arquibancadas,
20 é o valor para as inteiras
e 10 para as meias. As meias-
entradas serão destinadas
aos que estiveram usando a
camisa do Dragão.

Para a torcida visitante,
o Atlético Goianiense co-
brará 40 reais pelas inteiras
e 20 reais pelas meias. To-
das as opções de ingressos
já se encontram à venda.
Presencialmente, os tíque-
tes estão sendo comercia-
lizados no centro de trei-
namentos do clube, no setor
Urias Magalhães, e no Es-
tádio Antônio Accioly, no
bairro de Campinas. De for-
ma online, a comercializa-
ção acontece através do site
MeuBilhete. As gratuidades
também estão sendo entre-
gues nos locais de vendas
físicas. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Atlético inicia venda de ingressos
para duelo contra o Olimpia

SUL-AMERICANA

Em meio a saídas, Goiás
apresenta lateral-esquerdo 

SÉRIE A 

Alan Deyvid/Atlético-GO

Não é impossível

Rosiron Rodrigues/Goiás EC
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Lateral-esquerdo

Savio, de 27 anos,

estava no Rio Ave,

de Portugal 

O Dragão voltará a atuar no Serra Dourada depois de três anos

Atlético-GO
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Maiara Dal Bosco

Nesta segunda-feira (4), a
Aparecidense enfrentou o ABC
pela 13ª rodada da Série C, no
estádio Annibal Batista de To-
ledo. Mesmo saindo atrás no
placar, o Camaleão até conse-
guiu virar no segundo tempo
com gols de Alex Henrique e
Felipe Menezes, mas o time vi-
sitante acabou empatando no
final da partida e o resultado
final foi um empate de 2 a 2. 

Para o técnico da Apare-
cidense, Moacir Júnior,  o em-
pate veio com um gosto amar-
go, por conta do que a equipe
apresentou na segunda etapa
da partida. “Para a Apareci-
dense foram dois tempos dis-
tintos. No segundo tempo, jo-

gamos muito bem, viramos o
jogo e depois acontece aquilo
de o jogo ser definido em de-
talhe. Foi um detahe, uma
bola que se desevencilhou e
a gente não conseguiu fe-
char”, pontuou. 

O treinador destacou a evo-
lução da equipe diante de um
campeonato equilibrado como
tem se mostrado a Série C.
“Tudo o que a gente vem cons-
truindo, estamos fazendo-o de
uma forma sólida, e as partidas
que a gente vêm fazendo nos

credenciavam hoje para mais
uma vitória. Mas também sa-
bemos das dificuldades da Sé-
rie C,  assim como é também
na Série B, existe um equilíbrio
muito grande”, ressaltou. 

Segundo ele, o mais im-
portante vem sendo feito pela
equipe. “A gente não sai do
G8 nessa rodada. Um time
que estava brigando para não
cair, agora já briga direta-
mente por uma vaga no G8.
Somos o melhor visitante da
Série C e procuramos seguir

sendo”, afirmou.
Com o resultado, a Apare-

cidense ocupa a 8ª colocação,
com 19 pontos conquistados.
Em 13 jogos, são cinco vitó-
rias, quatro empates e quatro
derrotas. O líder da competi-
ção é o Mirassol, com 26 pon-
tos e oito vitórias em 12 jogos. 

Próximo confronto
Na próxima rodada, a Apa-

recidense viajará até Fortaleza
para enfrentar o Ferroviário.
E, mesmo com as equipes vi-

vendo momentos distintos na
competição - a equipe cea-
rense está na 17ª colocação -,
Moacir Júnior dimensiona a
importância do confronto. 

“Precisamos respeitar
mais do que nunca o Ferro-
viário, porque essa é uma bri-
ga muito grande, para uma
classificação e também para
uma saída do Z4. Eles vão jo-
gar com uma força muito
grande, mas cabe a nós tam-
bém termos inteligência para
explorar esse momento ad-
verso do nosso adversário.
Espero que a gente possa fa-
zer um grande trabalho lá”,
finalizou. Aparecidense e Fer-
roviário se enfrentam a partir
das 15h do próximo sábado
(9). (Especial para O Hoje)

Técnico da Aparecidense destacou que placar de 2 a 2
com o ABC veio com um gosto amargo, por conta do que

a equipe apresentou na segunda etapa da partida

EmpatE amargo
Depois do empate com o ABC, Moacir Júnior espera um resultado positivo diante do Ferroviário, no próximo sábado (9)
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Uma avaliação feita pela
organização Transparência In-
ternacional seção Brasil colo-
cou o estado de Goiás entre
os cinco melhores estados em
transparência e governança
pública (ITGP). Os dados di-
vulgados na terça-feira (5) ava-
liam apenas cinco Estados
como ótimos, sendo eles Espí-
rito Santo, Minas Gerais, Pa-
raná, Rondônia e Goiás. O re-
latório, no entanto, aponta que
nenhum desses estados pos-
suem informações completas
sobre as emendas parlamen-
tares. Goiás é o único estado
do País a não divulgar  número
de policiais mortos e o de pes-
soas mortas por policiais.

Outro destaque do estado
é que ele está entre os sete
estados em que antecipam
os compromissos diários do
governador. Além das infor-
mações serem fornecidas
pelo site do governo do Es-
tado, elas são fornecidas por
meio de grupos da imprensa
para que seja repassado para
a população. 

No total, 84 critérios em
oito dimensões que avaliam
transparência e a governança
pública constaram na ava-
liação. As dimensões são:
marcos legais; plataformas;
administração e governança;
transparência financeira e
orçamentária; transformação
digital; comunicação; parti-
cipação; e dados abertos. Os
desempenhos que atingiram
pontuação máxima foram em
‘plataformas, transformação
digital e comunicação’ e o
pior desempenho foi em ‘par-
ticipação’. Mas, a pesquisa
ressalta que o Estado precisa
melhorar com relação a pu-
blicação de dados detalhados

sobre emendas parlamenta-
res estaduais, obras públicas
e concessões de crédito e fi-
nanciamento. 

Goiás também aparece no
Índice de Transparência como
um dos sete Estados que an-
tecipam os compromissos diá-
rios do governador. Os outros
são o Distrito Federal, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Rondônia e
Santa Catarina. Entretanto,
Sergipe, Pará  e Acre ficaram
com a fama de 'ruim'.

Transparência contribui
para o combate à
corrupção

A transparência por meio
dos estados é um direito pre-
visto na constituição, pois é
uma forma de combate a
corrupção já que todos pos-
sam ter acesso a informa-
ções do governo e saiba para
onde vai o dinheiro público
e o monitoramento de deci-
sões públicas. 

Esse direito que prevê a
Lei de acesso à informação

(LAI) completou 10 anos em
16 de maio. O código deter-
mina regras para o registro
de pedidos de acesso à infor-
mação para que facilite o con-
trole social e prestação de con-
tas do poder público conforme
destaca o artigo da Transpa-
rência Internacional Brasil. 

A medida serve de auxílio
para que jornalistas possam
repassar as informações para
as demais pessoas que não
sabem como conseguir os da-
dos de maneira mais simples

e clara. Sem falar que também
casos de corrupção podem
ser descobertos por meio dos
pedidos de acesso à informa-
ção. Ativistas, jornalistas e or-
ganizações da sociedade civil
já a utilizam como forma de
defesa de seus direitos, como
instrumento de advocacia, e
como fonte para apuração.

Apesar de ser uma boa
forma de ajuda ainda existem
obstáculos em torno da LAI
como  a própria legislação que
“definição do conceito de in-
formação pessoal e os crité-
rios que devem ser adotados
quando é necessário balan-
cear o interesse público da
disponibilização da informa-
ção e a possibilidade de ferir
a proteção de dados pessoais.
A ausência de critérios claros
para a classificação de infor-
mações como sigilosas pode
abrir precedentes perigosos
para inibir esse direito”.  

Outra falha, conforme des-
taca o texto, é com relação a
desigualdade de implementa-
ção e falta de execução da le-
gislação a níveis federativos
(federal, estadual e municipal)
e entre os poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário). Con-
tudo o portal deixa claro que a
nos últimos quatro anos a lei
passou por uma série de “re-
trocessos” já que são citados
exemplo como quando  o Pre-
sidente da República ampliou
em 2019 o rol de pessoas auto-
rizadas a classificar informa-
ções de caráter público como
secretas e ultrassecretas, mas
depois foi revertida. No ano se-
guinte, foram suspensos os pra-
zos da LAI por conta do regime
de teletrabalho dos servidores
públicos - foi editada a Medida
Provisória  n° 928/2020 -  que
também foi suspensa. (Especial
para O Hoje)

Goiânia e todas as capitais
brasileiras ficaram de fora
do lançamento da ativação
do sinal 5G. O Distrito Fede-
ral, por outro lado, já começa
a desfrutar da nova tecnolo-
gia a partir desta quarta-feira
(6). Legislação que poderia
atualizar a tecnologia foi re-
jeitada pela Câmara Munici-
pal de Goiânia.

Prevista para ser liberada
em quase todas as capitais
ainda até julho, a nova cone-
xão, no entanto, pode ficar
para o final de setembro de-
vido à prorrogação feita pela
Anatel por causa da lentidão
da chegada dos filtros impor-
tados da China. A falta de
uma legislação atualizada vai
fazer com que o usuário não
receba o sinal com a maior
qualidade possível. Isso por-
que, apesar de algumas an-
tenas para a nova conexão já
terem sido instaladas, boa
parte da estrutura terá que
ser reaproveitada do 4G.

Atrasada
Mesmo com a garantia de

que a Capital receberá a co-
bertura 5G, o vice-presidente
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), Moi-
sés Moreira, afirma que pela
legislação arcaica, os pedidos
de instalação de infraestru-
turas para telecomunicações
encontram restrição. “A nova

legislação precisa ser apro-
vada de forma urgente, com
as definições corretas e ali-
nhada com a legislação fede-
ral, coisa que outras capitais,
como o Rio de Janeiro e Bra-
sília já fizeram", destaca Stutz. 

A chegada da 5G em Goiâ-
nia "promete ser uma ferra-
menta revolucionária que
viabilizará novos serviços
digitais e deve transformar
o ecossistema de tecnologia".
O representante afirma que
carros autônomos e a tele-
medicina são exemplos de
serviços que são viáveis com
as características técnicas do
5G. Em um primeiro momen-
to, os usuários que tiverem

um equipamento 5G sentirão
uma diferença na velocidade
de transmissão, que pode
chegar a 30 vezes a veloci-
dade do 4G. Contudo, o 5G
só chegará de forma plena
quando novas antenas pu-
derem ser implantadas na
cidade, com a aprovação de
uma nova Lei municipal de
infraestrutura. Enquanto
aproveitar apenas a estru-
tura do 4G, a cobertura do
5G poderá ter problemas de
sobras ou sinal residual, já
que precisa de cerca de 5
vezes mais antenas do que
o 4G para a mesma área geo-
gráfica, devido ao valor da
radiofrequência empregada.

Correndo contra o tempo
Apesar da confirmação da

liberação do sinal a partir de
julho deste ano, apenas no
mês passado que a Prefeitura
de Goiânia resolveu tentar
correr atrás do prejuízo. O
Paço publicou um decreto
que cria uma Comissão Con-
sultiva para a implementação
da tecnologia na cidade que
ficará responsável por reali-
zar estudos, elaborar um re-
latório sobre o assunto e uma
minuta de projeto de lei. 

A comissão terá represen-
tantes da Associação Brasi-
leira de Infraestrutura para
as Telecomunicações (Abrin-
tel), instituições de ensino

superior, pesquisa e desen-
volvimento e inovação, além
de entidades representativas
do setor de telecomunicações
e radiodifusão. Ainda de
acordo com Luciano esse não
é o melhor cenário, por conta
do tempo, mas o ponto posi-
tivo é saber que um texto
será formatado pela prefei-
tura e enviado à Câmara. A
Comissão tem 30 dias para
entregar o relatório e a mi-
nuta do projeto de lei. 

Câmara rejeitou
atualização

O projeto de lei que faria
essas mudanças na capital
goiana foi rejeitado e arqui-
vado pela Câmara Municipal.
A proposta, de autoria do ve-
reador Lucas Kitão, do PSL
goiano, contava com o apoio
da Associação Brasileira de In-
fraestrutura para Telecomu-
nicações, a Abrintel. Segundo
o Kitão, o projeto foi rejeitado
e arquivado por divergências
políticas e conduziu Goiânia
novamente à estaca zero.

A autorização para a ins-
talar novas infraestruturas de
telecomunicações em Goiânia
demora, em média, alguns
anos, enquanto em outras ca-
pitais que já se atualizaram,
como Porto Alegre, o processo
demora apenas dois ou três
dias. (Rodrigo Melo e Sabrina
Vilela, especial para O Hoje)

Legislação arcaica prejudica qualidade do 5G
GOIÂNIA
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Goiás é o 5º em transparência,
mas omite dados da Segurança
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Confira o ranking

Legislação atrasada dificulta instalação de equipamentos modernos e tecnologia não ficará 100%

Informação sobre emendas parlamentares também não está completa para ser acessada
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Uma jovem de 15 anos foi
apreendida pela Polícia Civil
suspeita de matar um idoso
de 63 anos em Anápolis em
agosto do ano passado. O corpo
foi encontrado de barriga para
baixo e com uma das pernas
amarradas no pescoço. Ela con-
tou, com exclusividade à re-
portagem do O Hoje, que teria
sofrido uma tentativa de estu-
pro e agiu em legítima defesa. 

W. que não será identifica-
da, conta que o idoso estaria
sob efeitos de drogas e álcool
quando a tentativa de abuso
começou. A jovem teria come-
çado a gritar desesperadamen-
te quando seus amigos ouvi-
ram e começaram a esfaquear
e darem capacetadas no idoso.
Um carro e pertences da vítima
foram roubados após o cri-
me.“Lá na região, todo mundo
ficou sabendo disso rápido e
pessoas aproveitaram para
roubar “, afirma Piterson Ma-
ris, advogado da adolescente.

Caminhonete e pertences
roubados

W não nega a participação
no assassinato e no roubo de

uma caminhote, que teria sido
utilizado como meio de fuga.
Já os outros itens, segundo a
defesa da jovem, teriam sido
levados por outras pessoas
após a casa ficar vazia e des-
trancada. “Vim me apresentar
com meu advogado, mas que
fique claro que foi legítima de-
fesa, desde os 7 anos eu sofro
esse tipo de assédio, eu tenho
trauma” afirma a jovem.

Perseguição
Antônio Ferreira de Mes-

quita, assassinado pelos jo-
vens, era pai de um perito
criminal da Polícia Civil de
Anápolis chamado Wesley
Borges de Mesquita. Segundo
a família de W., o jovem teria
ameaçado e tentado matar a
jovem e seu pai várias vezes
desde agosto do ano passado.
Ela contou à reportagem que
morre de medo de sair na
rua e que várias vezes teve
que fugir para a roça e ficar
trocando de cidade por medo
de perseguição policial. A jo-
vem também contou que so-
freu uma tentativa de assas-
sinato na cidade de Goianésia

(GO), “De repente, 4 viaturas
chegaram lá em Goianésia
dando tiro em mim e no meu
pai, mas graças a Deus, con-
seguimos fugir”, lembra W.

A família de W. implora
que a condução daqui pra fren-
te seja de forma justa e se-
guindo todos os protocolos da
justiça. O advogado defende
que a justiça correta deve ser
feita e denuncia que a PM de
Anápolis estava tentando ”fa-
zer justiça com as próprias
mãos”. (Lorenzo Barreto, es-
pecial para O Hoje)

ANÁPOLIS

Maria Paula Borges

Além de ocuparem o topo
da lista na criação de empre-
gos, os pequenos negócios ge-
ram uma renda anual de R$
420 bilhões para o País. O
montante é equivalente a
quase um terço do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro.
A injeção mensal na receita
do País é de R$ 35 bilhões,
segundo o Atlas dos Pequenos
Negócios, lançado pelo Ser-
viço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae). A pesquisa analisou
a participação na economia
de microempresas, pequenas
empresas e microempreen-
dedores individuais (MEI).

Apenas os Microempreen-
dedores Individuais - os MEI
- geram uma receita mensal
de R$ 11 bilhões, um total de
R$ 140 bi por ano. Já as micro
e pequenas empresas geram
mensalmente R$ 23 bilhões,
movimentando R$ 280 bi-
lhões por ano.

Atualmente, os negócios de
menor porte correspondem a
30% do PIB. Segundo o presi-
dente do Sebrae, Carlos Melles,
a participação poderá chegar
a 40% do PIB, caso o país cresça
3% ao ano nos próximos anos.
“Em países desenvolvidos, a
participação dos pequenos ne-
gócios no PIB fica em torno de
40% a 50%. Se em 10 anos con-
seguirmos promover esse cres-
cimento, toda a economia sai
beneficiada, graças ao poder
que as MPE [micro e pequenas
empresas] têm de gerar renda
e empregos”, avaliou. 

Quase 20 milhões de brasi-
leiros dependem exclusiva-
mente da atividade empresa-
rial para sobreviver. Entre os
15,3 milhões de donos dos pe-
quenos negócios em atividade
no país, 11,5% estão nessa si-

tuação, o que representa 75%.
O percentual cresce quando
analisado o perfil dos MEI e a
proporção chega a 78%, o que
equivale a cerca de 6,7 milhões
de pessoas.Entre os donos de
micro e pequenas empresas,
71% têm no negócio de peque-
no porte a principal fonte de
renda, o que representa cerca
de 4,7 milhões de pessoas.

4 milhões a mais 
tem o próprio negócio

Entre 2012 a 2021, o núme-
ro de trabalhadores por conta
própria no Brasil cresceu 26%,
passando de 20,5 milhões para
25,9 milhões. No mesmo pe-
ríodo, o número de formali-
zações entre os MEI passou de
2,6 milhões para 11,3 milhões,
alta de 323%. Isso significa
crescimento mais de 12 vezes
maior entre os microempreen-
dedores individuais, compa-
rado com os donos de negócios
que não se formalizaram.

Segundo a pesquisa do Se-
brae, 28% dos MEI atuavam
fora do mercado formal ao
adotar o regime especial de
pagamento de imposto. Desse
total, 13% tinham como ocu-
pação principal o empreen-
dedorismo informal e 15%
atuavam como empregados
sem carteira assinada. A pro-
porção de informais vem
caindo ao longo do tempo.
Cerca de 2,5 milhões de pes-
soas foram retiradas da in-
formalidade (28% de 8,7 mi-
lhões de microempreendedo-

res individuais em atividade),
por causa do registro do MEI.

Em relação às micro e pe-
quenas empresas, 13% dos em-
preendedores eram informais
antes da abertura do negócio.
Desse total, 6% exerciam a ati-
vidade como empreendedores
informais e 7% eram empre-
gados sem carteira assinada.

Regiões e Estados
O Atlas dos Pequenos Ne-

gócios também revelou pecu-
liaridades entre regiões e es-
tados. O Norte tem uma das
maiores proporções de jovens
e negros à frente de um ne-
gócio. No Nordeste, Sergipe é
um dos estados com a maior
proporção de empreendedo-
res. No Centro-Oeste, o Distrito
Federal tem uma das maiores
proporções de donos de ne-
gócios com ensino superior.

O Sul é a região com a
maior proporção de empreen-
dedores que contribuem para
a Previdência Social. O Sudeste
tem o maior número de pe-
quenos negócios, com três es-
tados – São Paulo, Minas Gerais

e Rio de Janeiro – concentran-
do 40% dos donos de empresas
de pequeno porte no Brasil.

Em relação aos estados,
Rio de Janeiro, Alagoas, Pa-
raíba e Sergipe têm as maiores
participações de microem-
preendedores individuais en-
tre os empreendimentos aber-
tos. Maranhão, Amapá, Para-
ná e Piauí têm a maior pro-
porção de microempresas na
abertura de negócios. Na aber-
tura de empresas de pequeno
porte, lideram Mato Grosso,
Pará, Amazonas e Amapá.

O estado do Rio de Janeiro,
o Distrito Federal e o Sergipe
têm as maiores proporções
de mulheres entre donos de
negócio, com 38%, 37% e 37%
do total, respectivamente. A
proporção de empreendedo-
res que se classificam como
negros (pretos e pardos) che-
ga a 84% do total dos donos
de negócios no Amazonas e
no Acre. Em Santa Catarina
e no Rio Grande do Sul, a pro-
porção de negros chega a ape-
nas 15%. (Com informações
da Agência Brasil)

Apenas os MEIs são
responsáveis por 
receita mensal 
de R$ 11 bilhões

Pequenos negócios geram 
R$ 35 bilhões de renda por mês

Tânia Rêgo/ABr

Lorenzo  Barreto
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Menor alega legítima defesa em morte de idoso 



A Secretaria de Desenvolvimento
e Economia Criativa (Sedec) terá um
trabalho árduo para corrigir os me-
canismos e facilitar a abertura de
empresas na Capital. Um grupo téc-
nico do Paço Municipal avalia que é

possível reduzir de 16 para seis dias
os procedimentos exigidos atualmen-
te. O estudo do Banco Mundial sugere
a criação de uma plataforma de inte-
gração do sistema operacional dos
dados e das informações exigidas pe-

los órgãos envolvidos no processo. 
O portal em desenvolvimento per-

mitirá a troca de informações com
os órgãos e entidades de todas as es-
feras responsáveis. Pelo sistema, o
empreendedor realizará as principais

interações para o negócio, desde a
abertura de empresas a emissões de
licenças do exercício de atividades
econômicas, o que resultará no lan-
çamento do certificado de licencia-
mento. (Especial para O Hoje)

Paço terá que agilizar o processo de melhoria

Daniell Alves

A burocracia para a abertura de
uma nova empresa em Goiânia levou
a Capital para o último lugar em ran-
king produzido pelo Banco Mundial.
De acordo com o levantamento do
Doing Business Subnacional Brasil
2021, são necessários 16 procedimen-
tos, 21 dias e 5,1% da renda per capita
para a criação de um negócio na ci-
dade. Outro grave problema indicado
pelo estudo é a inexistência de trans-
parência com os custos do processo
da abertura nos canais de comuni-
cação da Prefeitura de Goiânia.

Além da dor de cabeça na hora de
reunir documentos, enfrentar filas
em departamentos públicos e muito
dinheiro, a burocracia goiana atra-
palha a vida de quem quer produzir
e de quem precisa de um emprego. 

Foram abertas em Goiás, neste
ano, 13.9 mil novas empresas e 5.3
mil foram extintas, segundo dados
do Painel Mapa de Empresas. Já na
Capital, houve um aumento em com-
paração ao ano passado. Em todo o
ano de 2021 foram 4.139. Neste ano,
até a metade de 2022, foram regis-
tradas 4.174 empresas, como é o caso
da loja de roupas da empreendedora
Rayssa Oliveira Assis, 22 anos. 

Ela conta que enfrentou diversas
burocracias até conseguir chegar ao
processo final. “A loja é online, mas
mesmo assim demorou cerca de um
mês o processo de abertura. Há a
questão da burocracia com máquina
de cartão e estabelecer como os pe-
didos seriam enviados aos clientes.
Tudo isso levou um tempo pra ficar
bem definido”, explica. 

Para ela, a vida de empreendedora
é bastante desafiadora, já que diaria-
mente aparecem surpresas. “Tem mui-
ta concorrência e se você não se adap-
tar pode ficar pra trás. Por outro lado,
tem sido bastante satisfatório, pois
eu descobri um lado criativo. Isso faz
com que seja o meu diferencial e
tenho atraído novos clientes a cada
dia. Agora, por exemplo, eu comecei
a fazer feiras onde as pessoas podem
conhecer de perto o meu produto,
atraindo assim muitos clientes”, revela. 

Empurra-empurra
Em entrevista ao O Hoje, a ge-

rente de apoio institucional da Junta
Comercial do Estado de Goiás (Ju-
ceg), Ana Paula Chaves Amador, es-
clarece que, para a efetivação do
registro de uma empresa ocorre o
envolvimento de vários órgãos: Jun-
ta Comercial, Receita Federal, Se-
cretaria da Economia, Bombeiros,
Vigilância Sanitária e Prefeituras.
A Juceg atua como órgão de registro
da Constituição da empresa. 

Por outro lado, ela destaca que
é o órgão que coordena a integra-
ção de todos os envolvidos no pro-
cesso de registro de empresas no
Estado em um único sistema. “Des-
se modo, com relação aos procedi-
mentos adotados na Juceg, estes
já foram reduzidos, de modo que
o órgão encontra-se, no ranking
nacional de Juntas Comerciais, ocu-
pando a 2ª posição, como órgão
de registro mais rápido no Brasil”. 

Já os demais procedimentos, que
totalizavam 16, correspondem aos

procedimentos adotados pelos demais
órgãos envolvidos, especialmente pe-
las Prefeituras. “E por esse motivo, a
Prefeitura de Goiânia por comportar
um número elevado de procedimentos
para o registro de uma empresa, foi
tida como a pior capital para se abrir
um negócio”, aponta Ana Paula.

Segundo mais ágil 
Goiás foi considerado o segundo

estado mais ágil no ranking de velo-
cidade de abertura de empresas no
Brasil. Os dados foram apresentados
pelo Governo Federal, por meio do
portal da Rede Nacional para Sim-
plificação do Registro e da Legaliza-
ção de Empresas (Redesim). No mês
de maio deste ano, quando compa-
rado ao mês anterior, a Juceg dimi-
nuiu em três horas a análise de pro-
cessos e, agora, leva em média 16
horas para abrir uma empresa, fi-
cando atrás apenas do estado do Ser-
gipe, que leva em média 13 horas.

Segundo o presidente da Juceg,

Euclides Barbo Siqueira, o resultado
do ranking “reflete a credibilidade
que o empreendedor tem no go-
verno e nas medidas de recupera-
ção da economia goiana, além do
trabalho do órgão voltado ao pro-
cesso 100% digital”.

De acordo com informações do
Governo de Goiás, um dos motivos
do bom resultado é a automatização
dos procedimentos para a formali-
zação de novas empresas. Por meio
da Junta Digital, ferramenta de de-
ferimento automático, os empre-
sários conseguem o Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
em poucos segundos após o proto-
colo do processo.

Bares e restaurantes 
Somente no mês de abril, Goiânia

registrou a abertura de 718 novos es-
tabelecimentos na área de bares e
restaurantes, de acordo com levan-
tamento realizado pela Juceg. O setor
de alimentação fora do lar teve papel

destacado no crescimento do emprego
com carteira assinada em maio. Dados
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), divulgados
no último dia 28 de junho, mostram
que em maio foram criados 121 mil
empregos formais no segmento de
alojamento e alimentação, com saldo
positivo de 21 mil vagas preenchidas
no mês, no País. 

Em Goiás, em maio, o saldo também
foi positivo, com 636 novos postos for-
mais de trabalho criados no setor, con-
siderando 4.297 admissões, no período.
Aqui no Estado, a recuperação do em-
prego do nosso setor não foi diferente
do Brasil. Seguiu a tendência nacional
e isso é devido às flexibilizações das
medidas sanitárias, às pessoas retor-
nando a frequentar os bares e restau-
rantes. Mostra, mais uma vez, a força
que o nosso setor tem de gerar empregos
formais. Acreditamos que vamos chegar
ao fim do ano com cerca de 50 mil em-
pregos no setor”, avalia o presidente
da Abrasel Goiás, Danillo Ramos.

As exigências envolvem 
16 procedimentos, uma
demora de 3 semanas e
5,1% da renda per capita

Goiânia é a pior capital para abrir
empresas e processo leva 21 dias
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Na Noruega , na ter-
ça-feira, 5 de julho, fun-
cionários de várias em-
presas de petróleo e gás
entraram em greve por
insatisfação com os sa-
lários. Três campos - Gu-
drun, Oseberg Süd e
Oseberg Ost - pararam
de funcionar, e mais
quatro campos podem
se juntar a eles a partir
de quarta-feira.

A principal exigência

dos trabalhadores é au-
mentar os salários em
linha com a taxa de in-
flação. As empresas já
haviam tentado assinar
um acordo salarial com
os dirigentes sindicais,
mas os membros do sin-
dicato grevista Lederne
não aceitaram os ter-
mos. Ao mesmo tempo,
os membros de outros
sindicatos continuam a
trabalhar.

Trabalhadores
noruegueses de gás e
petróleo entram em greve

PARALISAÇÃO

No momento em que alu-
nos chilenos começam as férias
de inverno, eles deixam para
trás um semestre marcado pela
violência. Várias escolas de en-
sino médio ao redor de San-
tiago foram ocupadas por es-
tudantes, uma foi incendiada
e jovens encapuzados entra-
ram em confronto com a polí-
cia e queimaram ônibus.

Em junho, a prestigiosa
escola Internado Nacional
Barros Arana (INBA), em San-
tiago, foi temporariamente
fechada devido a violência
“grave”, incluindo um incên-
dio no escritório do diretor.

Em um país que tem re-
gistrado desenvolvimento rá-
pido mas desigual nas últimas
décadas, protestos de estu-
dantes contra a educação cara
e de baixa qualidade nas es-
colas e universidades torna-
ram-se mais frequentes.

Para os jovens, isso agora
está exacerbado por proble-
mas de comportamento rela-
cionados à pandemia, dizem
especialistas. Embora efeitos

negativos de longo prazo do
confinamento em crianças te-
nham sido vistos em outros
lugares, o Chile parece ser
particularmente atingido.

“Não vimos nada em ne-
nhum outro lugar tão drástico
ou dramático como aqui”, dis-
se Francisca Morales, autori-
dade de educação do Fundo
das Nações Unidas para a In-

fância (Unicef) no Chile.
O principal impacto foi em

adolescentes e pré-adolescen-
tes que retornam à escola de-
pois de passar pela puberda-
de em isolamento, disse ela.

A Superintendência de Edu-
cação do Chile registrou au-
mento de 56% nos incidentes
violentos no último semestre
em comparação com 2018 e

2019, antes da pandemia, au-
mento que incomodou políti-
cos, psicólogos e professores.

“Depois desses dois anos,
eles se irritam mais com a
autoridade e a disciplina. Há
rejeição das figuras de auto-
ridade”, afirmou Esteban
Abarca, professor do ensino
médio da escola INBA em San-
tiago. (ABr)

Houve ocupação
de escolas,
incêndio e
confrontos 
com a polícia

Semestre é marcado no Chile por
protestos violentos de estudantes

Até 60 milhões de tonela-
das de grãos podem ficar re-
tidas na Ucrânia até o outono,
que começa em setembro no
hemisfério Norte, se o país
continuar enfrentando blo-
queios nas exportações. O
alerta foi feito pelo presidente
ucraniano Volodymyr Zelens-
ky a repórteres em Kiev na
segunda-feira (4).

“Você sabe, 22 milhões de
toneladas estão retidas agora”,
disse Zelensky. “Também es-
peramos cerca de 60 milhões
de toneladas no outono. Então
estaremos em uma situação
muito difícil, muito difícil”.

O presidente também disse
que estava trabalhando com
as Nações Unidas (ONU) para
tentar abrir um corredor se-
guro que permitiria à Ucrânia
exportar grãos de seus portos
do Mar Negro.

“Estamos interessados nis-
so como exportadores. Esta-
mos interessados nisso, para
que nossos agricultores con-
tinuem trabalhando para o
próximo ano, para a próxima
safra. Para fazer isso, preci-
samos exportar todos esses

grãos – cevada, trigo, milho,
etc”, disse Zelensky.

“Do nosso lado, o estado
ucraniano não está perdendo
tempo e estamos trabalhando
em várias vias ferroviárias e
portos fluviais para a expor-
tação de nossos grãos, e esta-
mos aumentando essa expor-
tação a cada dia”.

Restauração
No 132º dia da invasão mi-

litar em larga escala da Ucrâ-

nia pela Rússia, as tropas rus-
sas continuam suas tentativas
de capturar os assentamentos
do país vizinho. As Forças Ar-
madas da Ucrânia e suas uni-
dades de defesa territorial es-
tão resistindo à agressão. 

É impossível verificar as
declarações dos representan-
tes de ambos os lados do con-
flito de fontes independentes.
Segundo a ONU, cerca de 14
milhões de ucranianos já dei-
xaram suas casas.

Milhões de toneladas de
grãos podem ficar retidos 

UCRÂNIA

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky: Situação preocupa

O número de pessoas in-
fectadas com o coronavírus
SARS-CoV-2 em todo o mundo
ultrapassou 550 milhões, de
acordo com dados da Univer-
sidade Johns Hopkins e do
portal da Internet Worldo-
meter na terça-feira, 5 de ju-
lho. Em termos de número
de infecções, os Estados Uni-

dos ainda lideram – mais de
89,5 milhões (incluindo mais
de 1,04 milhão de mortes).

Além dos EUA, Índia e Brasil
estão entre os países com mais
de 20 milhões de infecções .
França, Alemanha e Reino Uni-
do. A Rússia ocupa o nono lu-
gar da lista (mais de 18,4 mi-
lhões de infecções, incluindo

mais de 381 mil mortes).

A situação na Alemanha
Atualmente, a Alemanha

ocupa o quinto lugar no mun-
do em número de pessoas in-
fectadas (mais de 28,5 milhões,
incluindo mais de 141 mil
mortes). De acordo com o Ins-
tituto Robert Koch (RKI) em 5

de julho, a taxa de infecção
por coronavírus é atualmente
de 687,7 casos por cem mil da
população (650,5 no dia ante-
rior, 635,8 na semana passada
e 257,6 no mês passado).

As autoridades de saúde
alemãs registraram 147.489
novos casos de infecção e 102
mortes por dia. Há uma se-

mana, o aumento diário era
de 142.329 casos.

Especialistas observam
que o número real de infec-
ções na Alemanha é muito
maior, pois muitos casos per-
manecem não reconhecidos.
As estatísticas oficiais incluem
apenas os casos confirmados
com base em um teste de PCR.

Infectados com coronavírus no mundo passam de 550 mi
ALEMANHA

Estudante é 

detido em Santiago,

no Chile, durante um

dos protestos
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MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3059/0222 - 1° Leilão e nº 3060/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público 
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante 
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) 
recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da 
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente 
aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 15/07/2022 até 24/07/2022, no primeiro 
leilão, e de 29/07/2022 até 08/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da 
CAIXA nos estados AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC 
e SP e no escritório do leiloeiro, Sr. JOÃO EMILIO DE OLIVEIRA FILHO, no endereço Estrada dos 
Bandeirantes, 10.639 - Camorim, Rio de Janeiro/RJ CEP 22783-116, telefones (21) 3416-6351. 
Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 17:00hs (Site: www.joaoemilio.com.br). (O 
Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á 
no dia 25/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 
2° Leilão no dia 09/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, 
no endereço: www.joaoemilio.com.br. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

GOVERNO 
FEDERAL
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Guilherme de Andrade

O ‘Papo Xadrez’ alcançou nessa
semana a marca dos vinte episódios.
A vigésima convidada do podcast
foi Mariléia Lasprilla, a Iyalorisá
Mariléia de Òsùmàrè, uma das res-
ponsáveis pelo terreiro Asé Dan Fé
Èrò. Engajada na vida pública, Ma-
riléia traz para o debate a impor-
tância das políticas estatais a fim
de garantir a efetiva cidadania des-
sas comunidades. O papo sobre fé e
religião segue disponível na íntegra
pelo canal do YouTube ‘Papo Xadrez’.  

Durante a transmissão, Mariléia
conta que se aproximou do candom-
blé ainda criança, por estímulo de
parte da família. Ambas suas avós
frequentavam terreiros e viram desde
cedo uma espiritualidade mais de-
senvolvida na menina. Após sua ini-
ciação, entretanto, Mariléia se afastou
um pouco da religião. Ouvindo co-
mentários maldosos sobre sua parti-
cipação nos terreiros, e sendo sempre
curiosa, a jovem se dedicou a conhe-
cer outras religiões. Apesar de não
negar nenhuma das fés que conheceu,
hoje a Iyalorisá afirma que “foi o
candomblé que me escolheu”.

Uma das maiores pautas defendi-
das por Mariléia é a de difusão das
culturas de matriz africana como for-
ma de combater a intolerância reli-
giosa. O apresentador Felipe Cardoso
chamou à mesa a filha de Mariléia,
Gabriela Lasprilla, que estava junto
da mãe nos estúdios. As duas com-
partilharam experiências de opressão
e violência direcionadas à elas ao
longo da vida devido à religião. “Mes-
mo falando que a gente tem essa li-
berdade da crença, que está assegu-
rado na lei, na hora da aplicabilidade,
isso é falho”, ressalta a Iyalorisá.

Mariléia associa, no início do en-
contro, a violência e intolerância que
os terreiros vivem hoje com um pro-
cesso contínuo de invisibilização des-
sa cultura.  “Nós não temos o reco-
nhecimento da nossa cultura como
realmente a base do povo brasileiro”,

ela sintetiza. Exemplos não faltam:
na comida, na música, na religião ou
no vestuário, os traços africanos da
nossa cultura são tidos apenas como
‘brasileiros’. Mariléia denuncia a in-
visibilização sistemática que a cultura
africana vem sofrendo no Brasil desde
a colonização até os dias atuais.

A sacerdotisa fala que existem va-
riações dentro das nações que foram
trazidas ao Brasil e por isso existem
diferenças entre os terreiros. Primeiro
veio o povo Jeje, depois o povo Nagô
e então, os mais conhecidos, Iorubás,
cada qual com suas especificidades.
Destacando a riqueza dessas culturas
para a construção do País, Mariléia
reforça: “o próprio quilombo urbano
são os terreiros! Porque ali a gente
mantém a cultura, a tradição, a reli-
gião, a vestimenta, as músicas, os rit-
mos e as comidas por 400 anos”.

Na voz dos apresentadores 
A nova apresentadora do ‘Papo’,

Ananda Leonel, cumprimenta todos

que acompanham o podcast e diz
estar “muito feliz com essa nova ca-
minhada que vamos trilhar juntos”.
Ao fim do episódio, Ananda não pou-
pou elogios a Mariléia: “Foi um prazer
conhecer mais sobre a fé e a espiri-
tualidade no candomblé, saber das
opressões que esse grupo sofre no co-
tidiano e como as políticas públicas
afetam essa comunidade”. Empolgada
com a estreia, Ananda diz estar ansiosa
para o episódio da semana seguinte.  

O apresentador Felipe Cardoso,
ao comentar a transmissão desta se-
mana, disse: “estou muito feliz, pri-
meiramente em receber minha nova
colega Ananda, mas também em fi-
nalmente poder falar sobre esse
tema”. Felipe conta que já conhecia
Mariléia por causa de suas palestras
e que sua forma de explicar o can-
domblé é encantadora. “Refletir sobre
o papel da espiritualidade em nossas
vidas, independente de religião, se
mostrou fundamental para mim de-
pois desse encontro”, concluiu. 

Nos últimos episódios 
O ‘Papo Xadrez’ alcançou sua vi-

gésima edição com uma conversa
sobre fé e religião com a Iyalorisá
Mariléia de Òsùmàrè. A última trans-
missão do podcast marca também
as boas-vindas a Ananda Leonel,
nova apresentadora do ‘Papo’. Ao
longo dessas 20 semanas foram cerca
de 40 horas de conteúdo ao vivo e
53 cortes produzidos. Todos os en-
contros que já aconteceram até aqui
seguem disponíveis na íntegra pelo
canal do YouTube ‘Papo Xadrez’.

No último episódio, os apresen-
tadores receberam a cientista política
e ativista goiana Ludmila Rosa. Sendo
a primeira convidada no ‘Papo’ a
tratar sobre política, Ludmila inau-
gura um segmento muito bem quisto
por parte da equipe. Além de falar
sobre sua trajetória nos bastidores
da vida pública, a cientista desen-
volve discussão filosófica sobre a
participação do povo na política e
fala sobre o clima que se estabeleceu
para as eleições que se aproximam.  

Na 18° edição do podcast, o bate-
papo foi sobre beleza e empreende-
dorismo. Esteve nos estúdios do jornal
‘O Hoje’ Bárbara Prado que, junto de
sua irmã Bethânia, administra o Salão
Illuminé. A cabeleireira fala da rotina
na indústria da beleza, e conta das
percepções que têm sobre a forma
da mulher se cuidar. Ela aponta que
o carro-chefe do salão, hoje, é a tran-
sição capilar: “antigamente tinha
aquilo de ‘o liso é bonito’ e não existe
isso mais. Hoje as cacheadas são lin-
das”. (Especial para O Hoje)

Espiritualidade e religião entram em debate no 20º episódio do podcast

Essência

Iyalorisá Mariléia de
Òsùmàrè no ‘Papo Xadrez’

Fotos: Isabella Lima
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“Religião certa é aquela

que te dá equilíbrio, é

aquela que faz você

trabalhar para ser um

ser humano melhor”, diz

Mariléia Lasprilla
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Chamas da Vida
o médico diz para andressa

que Demorô corre o risco de
perder a vida. vilma diz para
Walter que Beatriz roubou uma
jóia dela para comprar drogas.
Dionísio diz para vilma que
concorda que Beatriz seja in-
ternada. Beatriz conta para
Guga que vai ajudar a antonio
a fugir. Guilherme diz que vai
dar um jeito de Michele se de-
cepcionar de uma vez por todas
com ele. Guilherme pede para
Cazé ajudá-lo a armar um fla-
grante dele com outra mulher.
andressa diz que o nome de
Demorô realmente é Maicon. 

amanhã é para sempre
por ordem de artêmio,

adriano é brutalmente agredi-
do. Fernanda diz a “Franco” que
vai denunciar artêmio e Bárbara
pelo assassinato de sua mãe.
“Franco” oferece seu apoio a
Fernanda e ela pergunta se vai
assinar com Franco santoro ou
eduardo Juarez. ele se surpreen-
de com a pergunta. eduardo
jura para Fernanda que depois
de encontrar aurora desapa-
recerá de sua vida para sempre.
adriano diz a Fernanda que,
mais uma vez falhou com ela,
pede perdão e morre. eduardo
e Fernanda enfrentam Bárbara. 

além da ilusão
Davi se surpreende com a

presença de Rafael e teme as
atitudes de Joaquim. onofre
critica lucinha por mentir. Fe-
licidade é levada às pressas
para hospital. Joaquim afirma
a Davi que se casará com isa-
dora. Nasce a filha de Felicidade
e onofre. Davi conta para iara
as falcatruas de Joaquim e pede
que ela não o entregue à polí-
cia. leônidas convence Matias
a colaborar com o seu casa-
mento. iolanda exibe a aliança
de casamento para isadora.
Davi pede para conversar com
Heloísa, e iolanda observa. 

Poliana Moça
sérgio e Joana brigam na

frente dos funcionários. Gley-
ce e Dona Branca viram es-
pécies de psicólogas de Re-
nato. Raquel cobra andré por
ter ido ameaçar o luca. Dona
Branca vê a moto de Renato
e fala que quer dar uma volta
com ele. pinóquio encontra
pedro nas redes sociais e
manda mensagem para o ga-
roto. luca anuncia para Ce-
leste que encontrou, através
de um programa, possibili-
dades compatíveis à sua mãe,
laura souza. Joana pede di-
vórcio a sérgio. 

Pantanal
Muda aceita se casar com

Tibério, e José leôncio e Filó
aceitam o convite para serem
padrinhos do casal. alcides fica
escandalizado com a relação de
Guta e Marcelo. Marcelo pede
ajuda a Guta para investir na
fazenda do pai. irma e Trindade
fogem de Tadeu e José lucas
para não serem vistos juntos.
Juma e Jove se desentendem.
José leôncio desconfia quando
Tenório diz que possui cabeças
de gado que recebeu como pa-
gamento de uma antiga dívida.
Mariana percebe que irma se
encantou por Trindade.

RESUMO
t
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20 anos 
de carreira
Claudia Leitte lança vídeo de 
'Pensando em Você', gravado no projeto
'Ao vivo na Prainha da Claudinha'

Elysia Cardoso 

Dando continuidade na
divulgação de um de seus
projetos especiais em ce-
lebração aos 20 anos de
carreira de Claudia Leitte,
chega ao público o video-
clipe ao vivo da faixa ‘Pen-
sando em Você’, registrada
em nova versão no projeto
‘Prainha Da Claudinha’ e
que integra a primeira par-
te do novo álbum.

Um dos clássicos do re-
pertório da cantora, origi-
nalmente de 2006 e regra-
vada em 2008, no disco ‘Ao
Vivo em Copacabana’, ga-
nhou uma nova versão,
trazendo como base sono-
ra o samba-reggae, no
novo material gravado em
maio, no interior de São
Paulo. Nele, a cantora se
apresentou com os pés na
areia e o pôr do sol com-
pondo a cena.

Sobre a escolha da fai-
xa, Claudia comenta: “Essa
é uma faixa que não pode-
ria estar de fora da come-
moração dos 20 anos de
carreira. Tenho um carinho
especial por ela ter mar-
cado minha trajetória e tra-
zer uma mensagem espe-
cial. Essa música é emoção!
Fala de forma muito ho-
nesta, pura e carinhosa so-
bre estar apaixonada e não
ter nenhum pudor com
isso. Valorizo muito quan-
do identifico essa pureza
de sentimento na música!”.

Claudia nasceu em São
Gonçalo, Rio de Janeiro. Vi-
veu sua infância em Sal-
vador. Revelou interesse
pela música desde os 3
anos. Em Feira de Santana,
cantou em bares e restau-
rantes. Entrou para a fa-
culdade para cursar Direi-

to, mas desistiu do curso
para estudar música. Inte-
grou a banda de forró Ban-
da Violeta, mas logo ingres-
sou na banda Macaco Prego
para cantar axé music.

Detalhes
Com direção de Mess

Santos e produção executi-
va de Bianca Freitas, assim
como ‘Dengo Meu’, cada vi-
deoclipe trará ao público
uma mensagem. Os deta-
lhes foram pensados minu-
ciosamente, como explica
o diretor: “‘Prainha’ é um
projeto muito especial. Ele
traz de forma visual a emo-
ção de cada canção. Para
isso, o sol foi nosso maestro,
onde usei cada tom dife-
rente em cada música até
a chegada da noite”.

A primeira parte do EP
traz o compilado de 4 can-
ções: ‘Pensando em Você’,
‘Dengo Meu’, parceria de
Claudia junto a Juliette e
Lucy Alves, ‘Volte Logo’ e
‘Falando Sério’, que tam-
bém terá seu clipe dispo-
nibilizado no canal da can-
tora no YouTube nas pró-
ximas semanas.   

Vale lembrar que Clau-
dia lançou em fevereiro
‘De passagem’, single que
abriu as comemorações de
seus 20 anos de sucesso.
Ela foi também a primeira
brasileira a se apresentar
nos palcos do Walt Disney
World, nos dias 24 e 25 de
abril deste ano, no Garden
Rocks Concert Series. Lá,
homenageou suas raízes
no Rio de Janeiro e Salva-
dor com os looks inspira-
dos em Zé Carioca, perso-
nagem brasileiro da Dis-
ney, e Carmem Miranda,
trazendo a essência baia-
na. (Especial para O Hoje)

Cantora se apresentou com pés na areia e de fundo o pôr do sol 
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Na atividade médica, o paciente é quem
menos fala. Ao buscar orientação, responde
a perguntas objetivas, em um formato técnico
e sistemático conduzido pelo profissional
de saúde. A médica cardiologista baiana
Ana Marice Ladeia inverteu essa lógica em
‘Do Amor e do Amar – histórias de mulheres
reais como você’. Na estreia literária, a
autora apresenta o resultado de um profundo
exercício de escuta e percepção. 

A obra reúne uma dúzia de contos escritos
a partir de depoimentos reais de mulheres
ou de descendentes, como filhos e netos.
“Não há juízo de valor sobre cada história,
há uma escuta cúmplice que fala com leveza,
mas dentro de um contexto real, de um re-
lacionamento vivido pelas mulheres que
são as protagonistas das suas histórias e
das suas próprias vidas”, comenta a autora. 

Com a devida licença poética, premissa
da escrita, criou personagens que emocio-
nam e geram fácil identificação com o leitor
(mulher ou homem) ao abordar temas atuais
e ao mesmo tempo antigos como ‘o amor e
o amar’. Nome de rainha, força de furacão,
Rasgando o véu, Ela é carioca e não teme os
búzios intitulam histórias representativas
da força e singularidade femininas, sem
pretender um gesto panfletário. 

Por meio de uma escrita delicada e ca-
tivante, Ana Marice incorporou quatro poe-
mas: três de própria autoria e um da tam-
bém cardiologista e poeta, Maria da Con-
ceição Andrade. Ela é uma das 70 mulheres
reais, de diferentes
idades, profissões e
etnias, que empres-
taram verdades e be-
lezas únicas para
ilustrar a capa do li-
vro e representar
este “lugar” onde a
imaginação e a rea-
lidade se encontram.  

‘Do Amor e do
Amar’ é o primeiro
livro da professora
titular da Escola Ba-
hiana de Medicina
e Saúde Pública fora
do campo da medi-
cina, em que conta-
biliza um sem-nú-
mero de artigos
científicos, disserta-
ções de mestrado, te-
ses de doutorado e
trabalhos de inicia-
ção científica. Ela
precisava falar do
coração, mas não
como órgão. Queria,
no seu sexagenário,
presentear a escri-
tora que sempre es-
teve ali, só precisava
de espaço e tempo
para aparecer.  

Sobre a autora
Ana Marice Teixeira Ladeia nasceu em

Caetité, Bahia, em 8 de julho de 1961. É
médica, cardiologista, doutora em Medicina
Interna e professora universitária. Leitora
voraz desde a infância, época que já es-
crevia poemas, peças de teatro e romances
jamais publicados. Como um presente para
si própria ao completar 60 anos, além dos
mais de 100 artigos científicos, aqui Ana
Marice liberta sua veia literária com a pu-
blicação do primeiro livro de contos. (Es-
pecial para O Hoje)

Personagens 
que emocionam
Médica cardiologista Ana Marice Ladeia publica ‘Do Amor e do
Amar’, reunião de contos escritos sobre relações afetivas reais
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Ana Marice Teixeira
Ladeia é médica,

cardiologista,
doutora em

Medicina Interna e
professora

universitária

a



1.200 bailarinos, de 67 gru-
pos de escolas de 21 estados
brasileiros e do Distrito Fe-
deral, participam da Mostra
Competitiva da sétima edição
do Festival Internacional de
Dança de Goiás, realizada em
Goiânia (GO), no Centro Cul-
tural Oscar Niemeyer, entre
os dias 6 e 10 de julho de
2022. Eles foram selecionados
em meio a tantos outros que
se inscreveram para as audi-
ções on-line do festival, ocor-
ridas em maio deste ano.

A Mostra Competitiva é
uma das principais atividades
do festival, que conta, ainda,
com apresentações especiais
e workshops com renomados
professores. Os competidores
apresentarão coreografias das
modalidades Ballet Clássico
de Repertório, Ballet Clássico
Livre, Dança Contemporânea,

Jazz, Estilo Livre, Danças Ur-
banas, Sapateado e Danças
Populares, em solos, duos,
trios e conjuntos. As catego-
rias são: Infantil (de 7 a 9
anos), Júnior (de 10 a 12 anos),
Juvenil (de 13 a 15 anos),
Adulto (de 16 a 18 anos) e
Avançado (acima de 19 anos).

Os bailarinos vencedores
serão apontados por um se-
leto júri formado por: Ricar-

do Amarante (Diretor Artís-
tico do Astana Ballet/ Caza-
quistão), David Jonathan
(Austrália), Claudia Zaccari
(Primeira Bailarina de Roma/
Itália), Alice Arja (Miami City
Ballet), Joy Annabelle Wo-
mack (Estados Unidos) Ni-
jawwon Matthews (Broad-
way Dance Center/ USA), Ka-
rolina Kardasz (Polônia),
Fran Manson (SP/Brasil), Die-

go Josh (SP/Brasil), Tíndaro
Silvano (BH/Brasil) e Valéria
Figueiredo (GO/Brasil).

No domingo, o Festival
Internacional de Dança de
Goiás abre oportunidade
para os bailarinos que não
se classificaram para a mos-
tra competitiva, mas tiveram
excelentes atuações. Eles par-
ticipam da Mostra Não-Com-
petitiva, ou seja, sem pre-
miação, a partir das 15 horas.
À noite, ainda no dia 10/7, a
partir das 19 horas o festival
encerra as suas atividades
com a Gala dos premiados
em Primeiro Lugar.

Quem for assistir as apre-
sentações contará, também,
com duas feiras montadas
exclusivamente para o fes-
tival: A Feira da Dança, com
artigos para bailarinos, e a
Feira Gastronômica.

Essência n 15

Cultura Popular Brasileira 
o evento, com acesso

gratuito ao público, conta
com apresentação do show
Marinês por Mariele, no Tea-
tro Goiânia, às 18h30, nesta
quarta-feira (6).  a cantora
pernambucana Meriele
cresceu em ambiente mu-
sical, com pais cantores pro-
fissionais. em Recife, parti-
cipou de bandas como a
Cabra alada e gravou com
artistas como amelinha e
Josildo sá. o tema da ocu-
pação é a Cultura popular
Brasileira e a ação tem uma
programação completa nes-
te mês de férias, até dia 27
de julho. Quando: quarta-
feira (6). onde: Rua 23, N°
252, setor Central - Goiânia.
Horário: 18h30. 

Bouga Kids
Durante todo o mês de

julho a diversão está 'on'
shopping Bougainville que
preparou uma programação
especial de férias para a
criançada com oficinas de

tecnologia, teatro e circo.
Na Férias Bouga Kids, que
vai de hoje (6), a 30 de julho,
o público poderá conferir
apresentações gratuitas,
além de oficinas diversas
com inscrições a 30 reais e
todo o material incluso.
Quando: até 30 de julho.
onde: Rua 9, N° 1.855, setor
Marista - Goiânia.

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
ingresso no valor de R$ 15
no local de embarque. Quan-
do: segunda-feira (4). onde:
avenida Dep. Jamel Cecílio,
Nº 3.300, Jardim Goiás - Goiâ-

nia. Horário:  das 14h às 20h. 

Teatro virtual
o itaú Cultural abre sua

programação teatral do
mês de julho com dois no-
vos espetáculos em cartaz.
No palco virtual, que fica
disponível no YouTube da
instituição youtube/itaucul-
tural ao longo de todo o
mês, a novidade é ‘onde
Morrem os pássaros?’, da
Cia. de artes Clandestinos.
o espetáculo versa sobre a
vida de um homem que se
encontra em uma espécie
de loop infinito, repetindo
incansavelmente sua rotina,
afundado em uma tristeza
e depressão profunda, até
receber a visita inesperada
de uma pessoa que influen-
cia o universo do persona-
gem central. ele tenta, por
meio de pequenas interfe-
rências, resgatar uma feli-
cidade que já não existe,
mas o personagem conti-
nua em depressão. Quan-
do: até 31 de julho. onde:
youtube/itaucultural.

Marinês por Mariele no Teatro Goiânia é opção cultural de hoje (6)
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Filho de Faustão, João Gui-
lherme silva opina sobre
bariátrica após secar 80 kg

Filho de Faustão, João Gui-
lherme silva falou aberta-
mente sobre a decisão de
passar pela cirurgia bariátrica
em maio de 2020. o apre-
sentador, que estava pesan-
do 140 quilos aos 16 anos,
afirmou que está feliz com o
resultado. "Muita gente na
época criticou [eu ter feito a
cirurgia], mas não existe você
ficar assim, não faz bem para
saúde. a longo prazo poderia
trazer um monte de proble-
mas. então eu acho que foi
a melhor decisão que eu fiz
para minha saúde", contou
o jovem de 18 anos durante
entrevista ao podcast Tica-
racaticast. João Guilherme
confessou que atualmente
se sente outra pessoa. "Hoje
eu sou outra pessoa. Nunca
fui um cara que me sentia
mal, sempre levei muito na
sacanagem, na zoeira. eu era
muito feliz, mas quando você
está bem de saúde, você não
tem noção de como é dife-
rente", comentou. (patrícia
Dias, purepeople)

Mel Maia reage a ataques
após revelar ficada com
ex-BBB

Mel Maia desabafou sobre
a repercussão negativa após
fazer uma trend no TikTok
acerca de pessoas que já se

relacionou. No vídeo, a atriz
se referiu ao ex-BBB arthur
picoli como o "mais gostoso"
com quem já ficou. alguns
internautas criticaram o fato
da jovem, de recém-comple-
tados 18 anos, ter se envol-
vido com um homem 10 anos

mais velho. alguns afirmaram
que Mel Maia só aparece na
mídia por causa dos seus ro-
mances, e não seu trabalho.
a atriz se irritou com os co-
mentários e se pronunciou
no storys do instagram. "eu
entro numa trend que tá todo

mundo fazendo no TikTok e
acontece isso! Mas pro meu
conteúdo do dia vocês ca-
gam, né? Hipócritas...", es-
creveu. Nos comentários de
uma publicação feita pelo
perfil ‘Gossip do Dia’, Mel
Maia não se calou e reagiu
aos ataques. "pros faladores,
infelizmente, meu conteúdo
não é macho. eu trabalho
todo dia e posto conteúdo
das minhas gravações todos
os dias, postava na facul, di-
versos conteúdos maneiros".
(patrícia Dias, purepeople)

novo projeto de arthur
aguiar é exposto; ator vai
mostrar seu talento para
o humor

Campeão do ‘BBB 22’, art-
hur aguiar assinou contrato
para um papel no cinema.
investindo na carreira musi-
cal após o reality, o ator será
protagonista do filme ‘Rico's’,
idealizado por lucas veloso
e elvis Guimarães, que co-
meçará a ser rodado entre
outubro e novembro deste
ano. a informação é da co-
lunista patrícia Kogut, do jor-
nal ‘o Globo’. o longa, uma
comédia, conta a história de
João Rico (arthur aguiar),
herdeiro de um conceituado
hotel que, ao perder o pai,
se surpreende ao notar que,
em vez de herança, terá que
administrar as dívidas. (pa-
trícia Dias, purepeople)

CELEBRIDADES

A Farofa da GKay só
acontece em dezembro,
mas já está dando o que
falar. Solteira desde abril,
quando anunciou o fim
do relacionamento com
Fred, Bianca Andrade re-
velou que tem interesse
em uma convidada do
evento. Tudo começou
quando Gkay brincou
com o fato de seus amigos
estarem namorando. A in-
fluenciadora, então, insi-
nuou que Bianca seria a
grande ‘pegadora’ da fes-
ta. "Viih tube, Álvaro, Ran-
gel tudo namorando, Maz-
zafera em LA (Los Ange-
les). Boca Rosa, a Farofa
está em suas mãos", es-
creveu a humorista no
Twitter. Mas parece que
Bianca não vai suprir as
expectativas de Gkay. A
ex-BBB deixou claro que
só pegaria uma pessoa.
"Amiga, pelas minhas con-

tas eu só pegaria uma pes-
soa da Farofa e mesmo
assim eu gosto no sigili-
nho sem câmera, né. Você
sabe", respondeu. Foi aí
que Gabriela Versiani, ex-
namorada do cantor Ke-
vinho e que foi apontada
com affair do surfista Ga-
briel Medina, entrou na
história. "Fiquei curiosa,
tá, Bianca", comentou a
modelo. E veio a cantada.
"Se você for, aí com cer-
teza serão duas", disparou
a empresária. (Patrícia
Dias, Purepeople)

Solteira, Bianca Andrade dá cantada
em ex-namorada de cantor famoso

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode trazer a necessi-
dade de compartilhar mais suas
dores e angústias, portanto as
relações precisam ser mais bem
aproveitadas. Tome cuidado com
a dificuldade de se mostrar frágil
e necessitado de amor e compai-
xão, pois todos nós precisamos. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia pede equilíbrio e bom
senso. vale a pena se valorizar
mais para conseguir mais respeito
nos ambientes que frequenta.
além disso, podem existir convites
de trabalho ou parcerias. Quanto
mais se colocar à disposição, mais
as pessoas se sentirão amadas.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia pode trazer dúvidas, in-
decisões ou conflitos com as ou-
tras pessoas, então você precisará
ter paciência para não entrar
numa discussão. além disso, tome
cuidado com procrastinação ou
falta de ação. Mantenha foco na
sua simpatia e na diplomacia.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode ser harmônico.
Quanto mais oferecer segurança,
mais terá a sensação de que tudo
está estável, porque na verdade
são as suas emoções que te man-
têm assim, poucas coisas podem
te abalar hoje. sua iniciativa e fir-
meza precisam estar presentes.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Tome cuidado com indecisão
ou inverdades. vale mais a pena
se manter verdadeiro nas suas
escolhas ou opiniões. livre-se ra-
pidamente do desânimo que pode
surgir. existirá sucesso se você
conseguir se manter mais focado
e ir até o fim em uma decisão.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pode trazer bons negó-
cios ou acordos favoráveis. as
relações de amor ou de trabalho
estão favorecidas. Mantenha sua
autoestima e se valorize. você
só prospera se mantiver esse es-
tado. acredite nas suas ideias e
avance sobre seus objetivos.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

a lua irá crescer no seu sig-
no, e isso pode trazer muita po-
pularidade. algo que você de-
sejava pode se concretizar, tra-
zendo alegrias. existe agitação
no seu dia, mas mantenha sua
organização para não se perder.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode ser caótico. sua
energia está alta, mas faltam
concentração e foco. aposte na
sua capacidade de motivar e aju-
dar as pessoas. seguir seu co-
ração pode ser o melhor a fazer
hoje, bem como não se importar
tanto com regras e prazos.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

oportunidades podem che-
gar até você. o dia traz mudanças
positivas e muitas opções, então
saiba escolher bem. os amigos
estão potencializados, então
mantenha os bons por perto.
Novos projetos podem ser ini-
ciados trazendo prosperidade.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

sua capacidade de motivar é
grande, mas tome cuidado com
o excesso de vaidade ou de con-
trole. saiba relaxar. É preciso se
cercar de pessoas de confiança,
senão você pode ter surpresas
desagradáveis, como fofocas ou
até puxadas de tapete.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia traz abertura de cami-
nhos, mas é preciso tomar deci-
sões e se manter mais estável.
Tome cuidado com inseguranças
ou excesso de opiniões alheias.
Crie objetivos e esteja em paz
para ir em frente rumo a realizá-
los. passeios estão favorecidos.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

saia do caminho comum, seja
mais original. o dia traz desafios
de mudanças a partir da iniciativa
ou de novas ideias. Recrie seus
hábitos e cuide mais da sua saúde.
Tome cuidado com brigas e dis-
cussões. as relações podem ficar
abaladas por causa de ciúmes.

Vencedores contarão com prêmio de R$ 49 mil, bolsas e estágios

Mostra Competitiva do Festival
Internacional de Dança de Goiás

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2022
ohoje.com
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Elysia Cardoso 

A Escola Breaking de Goiâ-
nia está oferecendo 60 bolsas
de estudo para jovens de 14
a 25 anos oriundos de escolas
públicas e que sonham em
se tornar atletas olímpicos
de breaking, uma  dança,
arte urbana e esporte que
compõe a cultura do hip hop.
As inscrições podem ser fei-
tas até 9 de julho.

Além das oficinas de qua-
lificação e formação de novos
atletas, os selecionados serão
federados junto à Federação
Goiana de B.boys e B.girls
(FGBB) e receberão todos os
itens necessários para parti-
cipar do projeto, como mate-
riais esportivos, uniformes,
vale transporte e lanche, além
de acompanhamento psicos-
social, de saúde e jurídico.

A iniciativa, que é um
projeto inédito da entidade
Centro de Cidadania Negra
do Estado de Goiás (CENEG-

GO), em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Es-
portes de Goiânia, tem o ob-
jetivo de abrir espaço para
novos talentos, bem como
qualificar jovens de ambos
os sexos no breaking, mais
nova modalidade olímpica,
visando a participação nas
Olimpíadas de Paris, que
acontecerá em 2024.

“Os jovens necessitam de

meios que ofereçam um es-
paço para interação entre os
mundos, vislumbrados por
suas percepções, concepções
e a realidade sociocultural a
qual estão inseridos e para
qual estão sendo preparados,
além do desenvolvimento de
suas habilidades esportivas”,
destaca Aluísio Black, presi-
dente do CENEG-Goiás e idea-
lizador do projeto.

Aulas e fundamentos 
Além de oficinas teóricas

sobre os fundamentos do brea-
king e assuntos baseados na
tipificação nacional e inter-
nacional do segmento, os se-
lecionados terão aulas práti-
cas, seguindo todas as dire-
trizes socioesportivas, onde
aprenderão movimentos como
popping e locking, power
move, toprock e footwork.

A formação também con-
tará com ações de socializa-
ção e desenvolvimento so-
cioemocional, como dinâmi-
cas, jogos vivenciais e con-
teúdos específicos esportivos,
bem como atividades que es-
timulem o cognitivo e o lú-
dico e que contribuam para
o estímulo do raciocínio ló-
gico, o reforço escolar e o
desenvolvimento pessoal.

As aulas serão ministradas
pelo período de sete meses,
a partir de 11 de julho, às
segundas, quartas e sextas-
feiras, na sede social da en-
tidade CENEG-GO, que fica
na: (Avenida Independência,
nº 41, no Setor Morais). Ao
todo, serão formadas duas
turmas no período matutino
e outras duas na parte da
tarde, com 15 alunos cada.

A programação ainda
contará com quatro encon-
tros competitivos, que ocor-
rerão aos sábados, a cada
dois meses, com a proposta
de formar um ranking entre
os assistidos, visando a par-
ticipação nas Olimpíadas da
França. As atividades serão
conduzidas por uma equipe
multidisciplinar formada
por arte educadores, edu-
cador físico, intérprete de
LIBRAS, pedagogo e psicó-
loga, entre outros. Mais in-
formações pelo site
(www.escoladebreaking.com
.br). (Especial para O Hoje)

Buscando novos
talentos, projeto
qualificará 60
jovens de Goiânia
no breaking, nova
modalidade
olímpica

Dança: arte e esporte 

EsTREias

Minions 2: A Origem de Gru
(Minions: The Rise of Gru,
2022, eua). Duração: 1h28min.
Direção: Kyle Balda, Brad able-
son. elenco: leandro Hassum,
steve Carell, alan arkin. Gê-
nero: animação, ação, comé-
dia, família. Na década de
1970, Gru está crescendo no
subúrbio. Fã de um grupo de
supervilões, Gru traça um pla-
no para se tornar malvado o
suficiente para se juntar a
eles. Felizmente, ele recebe
apoio de seus leais seguido-
res, os Minions. Juntos, eles
exercem suas habilidades en-
quanto constroem seu pri-
meiro covil, experimentam
suas primeiras armas e reali-
zam as primeiras missões. Ci-
nemark 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 pas-
seio 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 Goiânia: 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:
Taika Waititi. elenco: Chris
Hemsworth, Natalie portman,
Christian Bale. Gênero: aven-
tura, ação, ficção científica. o
longa, além de representar
os acontecimentos de Thor:
Ragnarok, promove a volta
de Jane Foster, que se trans-
forma na versão feminina de
Thor. os Guardiões da Galáxia

terão papel importante na his-
tória, trazendo aventuras que
podem fazer o filho de odin
questionar seu papel enquan-
to Deus do Trovão, precisando
contar com o apoio de gran-
des aliados. o filme ainda
apresenta Gorr e ainda, Zeus.
Cinemark Flamboyant: 19h,
19h15, 19h30, 19h45, 20h,
20h30, 21h, 21h45, 22h,
22h15, 22h30, 22h45, 23h,
23h15. Cinemark 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
lugar. sophie se liga a Kelly,
uma veterana do exército que
passa seus dias jogando jogos

de tiro. Cinemark passeio das
Águas: 12h30, 22h10, 22h20. 

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

Lightyear (lightyear, 2022,
eua). Duração: 1h49min. Di-
reção: angus Maclane. elen-
co: Marcos Mion, Chris evans,
Cesar Marchetti. Gênero: ani-
mação, aventura, comédia,
família, ficção científica. ligh-
tyear segue o lendário pa-
trulheiro 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 tri-
pulação. Cinemark Flam-
boyant: 13h, 15h, 15h30,
18h10. Cinemark passeio das
Águas: 11h, 11h10, 13h,
13h50, 15h30. Kinoplex Goiâ-
nia: 16h10, 18h10. Cineflix
aparecida: 14h20, 16h35,
18h50. Cineflix Butiti: 14h40,
16h50, 19h.

Jurassic World: Domínio ( Ju-
rassic World Domínio, 2022,
eua). Duração: 2h26min. Di-
reção: Colin Trevorrow. elenco:
Chris pratt, Bryce Dallas Ho-
ward, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção cientí-
fica. Quatro anos após a des-
truição da ilha Nublar, os di-
nossauros agora vivem - e ca-
çam - ao lado de humanos
em todo o mundo. Contudo,
nem todos répteis consegue
viver em harmonia com a es-
pécie humana, trazendo pro-
blemas graves. esse frágil
equilíbrio remodelará o futuro
e determinará, de uma vez
por todas, se os seres huma-
nos continuarão sendo os
principais predadores em um
planeta que agora comparti-
lham 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.
Cineflix aparecida: 15h30,
18h30, 21h, 21h30. Cineflix
Butiti: 17h10, 20h, 21h10.

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

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura (Doctor
strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eua). Dura-
ção: 2h06min. Direção: sam
Raimi. elenco: Benedict Cum-
berbatch, elizabeth olsen, Ra-
chel Mcadams. Gênero: Fan-
tasia, ação, aventura. após
derrotar Dormammu e en-
frentar Thanos, o Mago su-
premo, stephen strange, e
seu parceiro Wong, continuam
suas pesquisas sobre a Joia
do Tempo. Mas um velho ami-
go que virou inimigo coloca
um ponto final nos seus pla-
nos e faz com que strange
desencadeie um mal indes-
critível, o obrigando a enfren-
tar uma nova e poderosa
ameaça. Cineflix Butiti: 21h30.

tCINEMA

Iniciativa capacitará atletas visando a participação nas Olimpíadas de Paris, em 2024

Alessandra Castro
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'Minions 2: A Origem de Gru' narra continuação das aventuras dos Minions, sempre em busca de um líder tirânico



Luan Monteiro

A demanda por voos do-
mésticos teve queda de 2,5%
em maio na comparação com
o mesmo mês de 2019, aponta
a Associação Brasileira das
Empresas Aéreas com base
nos relatórios da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac).
Já a taxa de assentos por qui-
lômetro teve alta de 6% frente
ao registrado em maio de
2019.  Essa foi a primeira vez,
nesse segmento, que um dos
itens do relatório apresentou
crescimento em relação ao
período pré-pandemia.  

Apesar do aumento de ofer-
ta, o setor ainda não registra
o mesmo contingente de pas-
sageiros pagantes. Nos voos
domésticos, maio de 2022 re-
gistrou 6,4 milhões de passa-
geiros. Em 2019, mais de 7 mi-
lhões de pessoas voaram pelo
Brasil no mesmo período.

Nos voos internacionais,
foram mais de 1,2 milhão de
passageiros que viajaram em
maio deste ano, cerca de 63%
do que foi transportado no
mesmo período em 2019. Essa
foi a maior movimentação de
passageiros desde fevereiro
de 2020, mês em que foi re-
gistrado o primeiro caso de
Covid confirmado no Brasil.

Na comparação com abril,
no entanto, os resultados no
mercado doméstico são posi-
tivos, com aumento de 3,4%
na demanda e de 7,9% na ofer-
ta. Nos voos internacionais,
houve crescimento de 6,4% na
demanda e de 3,5% na oferta.

Em relação ao transporte
aéreo de carga e correio, foi
registrada queda de 6,1% em
maio na comparação com o
mesmo mês de 2019. No mer-
cado internacional, o trans-
porte de correio e carga segue
apresentando recorde de to-
neladas transportadas. Em
maio deste ano, foram mais

de 88 mil despachos em rotas
internacionais.  Os dados, se-
gundo a ANAC indicam o
maior resultado para o mês
da série histórica da Agência,
que iniciou há 22 anos.   Em
comparação ao mesmo perío-
do de 2019 e 2021, o indicador
apresentou alta de 24,7% e
1,8%, respectivamente.

O setor do transporte aéreo
atingiu números próximos
dos níveis registrados antes
da pandemia de Covid-19 no
mês de maio. Segundo o rela-
tório da Anac, o Brasil, após
27 meses, superou a quanti-
dade de oferta por voos.

Em abril de 2020, a Anac
registrou os piores números
desde 2010. Foram menos 400
mil passageiros em voos na-
cionais e 40 mil pessoas em
voos para fora do Brasil.

Preços
Em março deste ano, o pre-

ço médio das passagens aé-
reas no Brasil atingiu o maior
valor desde dezembro de
2012. No terceiro mês de 2022,
o custo médio do ticket aéreo
chegou a R$ 648,29, sendo su-
perado apenas pelo preço re-
gistrado há quase dez anos,
de R$ 676,37.

Segundo dados da Associa-
ção Brasileira das Empresas
Aéreas (Abear), mais da meta-
de dos custos do setor aéreo
são em dólar e só o combustível
de aviação representa cerca
de 30% desses gastos, fatores
que podem explicar o aumento
dos preços das passagens.

No atual cenário econô-
mico, o dólar foi registrado
acima dos R$ 5 durante todo
o ano de 2021 e o menor valor
médio mensal neste ano foi
de R$ 4,76 em abril. Já o que-
rosene de aviação (QAV) bateu
preço médio recorde do litro
no fim de maio de 2022, che-
gando a custar R$ 5,06 o litro,
e acumula uma alta de 46,6%
só neste ano.

No fim de 2012, o dólar
para o mês estava cotado em

R$ 2,07, maior valor para
aquele ano. E nos últimos três
meses de 2012, o preço do
litro do QAV chegou a R$ 1,91,
a maior cotação daquele ano.

O economista e professor
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Alberto Ajzental, apon-
ta que três principais fatores
atuam na alta desses preços:
o conflito na Ucrânia, a alta
dos juros no Estados Unidos
e o cenário econômico regis-
trado com a pandemia.

“A guerra na Ucrânia tirou
a Rússia do mercado global
de petróleo, o que aumentou
muito o preço dessa commo-
dity. E esse cenário não deve
mudar muito até o fim deste
ano. Outro ponto é que, com
a inflação global, os Estados
Unidos estão atuando com alta
de juros, o que vai encarecer
o dólar. E, por último, o cená-
rio interno, de risco de furo
do teto de gastos e déficit fiscal,
tudo contribui para uma alta
dos preços”, explica.

Confirmando a alta de pre-
ços das passagens aéreas, da-
dos do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
que são usados para medir a
inflação do País, mostram
que, na divulgação de abril
de 2022, o item ‘passagens
aéreas’ registrou um aumento
de 9,48% no preço em relação
a março do mesmo ano. (Es-
pecial para O Hoje)

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2022 ANO 18 - Nº 5.714 n 17

Negócios

Preço médio das
passagem aéreas
atingiu o maior 
valor desde 2012

Demanda por voos domésticos
cai, mas oferta aumenta

Procura por trechos
dentro do País caiu
2,5%, enquanto
oferta subiu 6%
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