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O grupo de rap Poesia Acústica
subiu ao palco do Goiás Tattoo
Festival na madrugada de do-
mingo (7), depois dos duos Salú
e 7 Copas, em Goiânia. Essência 13

Carne bovina atinge
203 toneladas 
em exportações
Depois da alta de 46% em fevereiro
e em média acima de 20%, as ex-
portações de carne bovina subi-
ram 6,25% em julho. Economia 4
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Xadrez:Ronaldo Caiado busca
vencer o morro do primeiro
turno sem perder folego
Política 2

Esplanada: Dono da Delta, Ca-
vendish entrou em apuros e
pode voltar para a cadeia
Política 6

Livraria: ‘A vida em todas as
cores’, de Andréa Araújo, fala
sobre momentos de crise
Essência 14

Polarização nas
eleições presidenciais
presente desde 1989
Política 6

Estado lança campanha
de multivacinação para
crianças e adolescentes
Cidades 11

Vitória do Atlético
quebra sequência
ruim no Brasileiro
Esportes 7

Ex-governador garantiu que partido teria candidatura própria à presidência, ao governo e chegou a negar
possibilidade de aproximação com a esquerda. Tucano acabou por lançar nome na corrida ao Senado. Política 2

Contradições marcam pré-campanha de Marconi

Pequenos negócios
ganham força 
no 1º semestre

Poesia acústica 
anima 2ª noite de
evento de tatuagem

Dados do Sebrae mostram que
961 mil empregos formais vieram
dos pequenos negócios e equiva-
lem a 72,1% do total.  Negócios 17

PL define vice
de Vitor Hugo na
chapa ao governo
O candidato ao governo terá a
pastora Keila Borges como vice,
Wilder Morais ao Senado e Izau-
ra Cardoso de suplente. Política 6

Biotecnologia aumenta a
produtividade das culturas

Décio Luiz Gazzoni

Opinião 3

A depressão e a ansiedade têm sido problemas
recorrentes entre crianças e adolescentes nos
últimos dois anos. O problema se intensificou
durante a pandemia da Covid-19. Estudo reali-
zado pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (FMUSP) aponta que 36%

dos jovens brasileiros apresentaram os sintomas
das doenças emocionais. Para a pesquisa rea-
lizada de forma on-line, participaram 6 mil jo-
vens entre 5 e 17 anos. O resultado é que um a
cada três jovens possui níveis de estresse emo-
cional com necessidade de avaliação. Cidades 9

Depressão atinge 40%
dos jovens no período
de pós-pandemia

A Prefeitura de Goiânia vai pro-
por o aprimoramento de regras
que disciplinam a concessão de
perdão às dívidas de IPTU ins-
critas em nome de famílias em
situação de vulnerabilidade. Se
a mudança for aprovada, será
possível perdoar 100% da dívi-
da, independente do seu tama-
nho, desde que o contribuinte
comprove que não tem condi-
ções de pagá-la. Cidades 10

Paço Municipal
propõe perdão 
de dívidas para
famílias carentes

Sem tucano na corrida, disputa ao
governo pode favorecer Caiado
Após as convenções, o cenário eleitoral em Goiás se clareou. A corrida
ganhou um novo formato com os nomes que foram oficializados. Com
a desistência do ex-governador Marconi Perillo de disputar o Palácio
das Esmeraldas, o cientista político Luiz Signates avalia que o pleito
pode ter ficado “bastante desequilibrado em favor do Caiado”. Política 5

Sexo é o assunto de hoje no podcast ‘Papo Xadrez’
Na 25ª edição, o ‘Papo Xadrez’ recebe nesta segunda-feira (8) a terapeuta
tântrica, apresentadora e influenciadora digital Cacau Mila. Essência 14

Derrota na Série A Por 3 a 0, o Goiás foi derrotado pelo Palmeiras no Allianz Parque. O
líder do campeonato venceu com gols marcados por Mayke, Raphael Veiga, de pênalti, e Atuesta. Esportes 8

Cesar Greco/SE Palmeiras



O vereador de Goiânia e candidato a deputado estadual,
Ronilson Reis (PMB), foi flagrado agredindo um segurança
na sexta-feira (5), após ser impedido de entrar na convenção
do candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha
(Patriota).

Não se sabe ainda ao certo o motivo do vereador ter
sido barrado. Apesar das imagens que circula pelas redes
sociais mostrarem o tapa, a assessoria do vereador infor-
mou que “Ronilson Reis desconhece qualquer tipo de
agressão”. Ao ser procurado diretamente, não atendeu
ao telefone e nem respondeu às mensagens.

Ronilson Reis foi eleito vereador por Goiânia, em 2020
com 3.184 votos. Evangélico e filiado ao Partido da Mulher
Brasileira, pediu licença da Câmara dos Vereadores, em
maio, por 124 dias. A decisão ocorreu para se dedicar na
disputa de uma das 41 cadeiras disponíveis nas eleições
para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). (Rodrigo
Melo, especial para O Hoje)
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Vereador Ronilson
Reis agride
segurança durante
convenção de
Mendanha

Felipe Cardoso

O prazo para os partidos
realizarem suas respectivas
convenções e definir seus can-
didatos para as eleições de ou-
tubro terminou na última sex-
ta-feira (5/8). O período de de-
finição das candidaturas teve
início em 20 de julho. A partir
deste sábado (6/8), as siglas te-
rão até 15 de agosto para re-
gistrar as candidaturas no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a chegada do fim do
prazo para negociações, a mu-
dança abrupta de rumo foi o
que mais chamou a atenção.
Em especial, a do ex-governa-
dor Marconi Perillo, do PSDB.
Isso porque, quase nada do
que foi afirmado pelo tucano
se concretizou. A começar pela
decisão da cúpula nacional,
ainda em junho deste ano. 

À época, o partido anun-
ciou publicamente que cami-
nharia com Simone Tebet
(MDB). Conforme mostrado
pelo O HOJE, a decisão aten-
deu aos anseios de alguns ao
passo em que contrariou ou-
tros. Na contramão da von-
tade de parte dos integrantes

da sigla, o partido não lançou
— como fazia desde 1989 —
candidato à presidência da
República. Diferentemente,
por sinal, do que foi afirmado
pelo ex-governador. 

Desde as prévias, o partido
caminha rachado. Mesmo de-
pois da disputa interna, que
consagrou Dória como candi-
dato, parte dos tucanos se man-
tiveram resistentes ao nome.
Depois de tantos conflitos —
paralelos à inexpressividade
de seu nome —, Dória recuou. 

O firmamento de uma
aliança nacional onde o PSDB
não teria candidatura própria
à presidência fez cair por terra
a primeira parte do discurso
do ex-governador goiano Mar-
coni Perillo (PSDB). O líder as-
segurou durante passagem
pela Câmara Municipal de
Goiânia, há duas semanas, que
o partido teria, sim, candidato
a presidente e a governador.
E mais: descartou qualquer
conversa com a esquerda. 

Na ocasião, ao ser indagado
sobre ambos os assuntos, re-
sumiu: “Essa conversa [de
composição com a esquerda
goiana] não existe por um mo-

tivo muito simples… O PT terá
candidato à presidência da
República, o PSDB também.
O PT terá candidato ao gover-
no de Goiás, o PSDB também”. 

Apesar do ex-governador
reafirmar que, em Goiás, o tu-
canato teria um nome na dis-
puta ao Palácio das Esmeraldas
— assim também o fez em se-
tembro de 2021 durante visita
do ex-senador Arthur Virgílio
ao estado  —, Marconi retirou
seu nome como pré-candidato
e decidiu se lançar na corrida
ao Senado na última semana. 

Antes disso, porém, abriu
um amplo diálogo com as for-
ças de esquerda na tentativa
de encontrar subsídio para seu
nome. Os diálogos, que ora

avançaram, ora não, terminam
em pizza. Uma aliança onde
Marconi Perillo estaria na dis-
puta e teria como vice o can-
didato petista Wolmir Amado
chegou a ser estudada. O nome
da Delegada Adriana Accorsi
para o Senado também foi co-
gitado, mas não prosperou. 

A união em Goiás não ala-
vancou, mas, não há como ne-
gar as tentativas de compor
com a esquerda até o último
segundo. As costuras foram na
contramão do que foi dito em
quase todas as oportunidades
pelo líder do tucanato. Resta
saber qual será o discurso da
campanha e se haverão, de
novo, contradições no cami-
nho. (Especial para O Hoje)

Ex-governador garantiu que partido
teria candidatura própria à
presidência, ao governo e chegou a
negar possibilidade de aproximação
com a esquerda

Caiado busca vencer o morro
do 1º turno sem perder folego

Existe um consenso entre estrategistas
do governo e jornalistas que cobrem o noti-
ciário político: que a área social do governo
de Ronaldo Caiado (UB), comandada pela
primeira-dama Gracinha Caiado, será o car-
ro-chefe da campanha, seguido por segurança,
saúde e educação. Somam-se a estes eixos
estruturantes os mais de 200 prefeitos que
apoiam sua reeleição. Poucas vezes um gestor
público conseguiu ventos favoráveis a uma
reeleição como os de Caiado neste momento.
Mesmo tendo desgastes na popularidade,
as pesquisas refletem o favoritismo de Caia-
do para ser reeleito, principalmente agora
que seu adversário Marconi Perillo (PSDB)
desistiu da disputa ao governo. Nos basti-
dores, a palavra de ordem é “subir o morro
desafiador do primeiro turno sem perder
fôlego”, nas palavras de do prefeito de Novo
Gama, Carlinhos do Mangão (PL). Os compe-
tidores na corrida ao Palácio das Esmeraldas,
Gustavo Mendanha (Patriota), Vitor Hugo
(PL) e Volmir Amado (PT), entre outros menos
cotados ,
terão que
encontrar
uma fór-
mula para
‘descons-
t r u i r ’
Caiado.

Mídias sociais
A campanha de mídias sociais será funda-

mental para os candidatos ao Governo de
Goiás. Tanto Ronaldo Caiado quanto Mendanha
e Vitor Hugo estão focados nas redes sociais,
mas a partir do dia 16 a estratégia é campanha
de massa, colocando gente nas ruas. Esta será
a tarefa mais importante dos aliados dos res-
pectivos candidatos. A tarefa também conta
com os candidatos a deputados estaduais e fe-
derais, afinal, as comunidades mais pobres,
onde o acesso às redes sociais é limitado, a
campanha de massa é muito importante.

Fale para as massas
Gustavo Mendanha e seu marqueteiro Jor-

celino Braga precisam sacar com urgência
uma fórmula melhor que empolgue o eleito-
rado do andar de baixo da pirâmide social.
Apenas dizer que vai propor um “Estado in-
teligente” e denunciar as mazelas do governo
Caiado não levantam a massa. A ideia de ino-
vação tecnológica é ótima, mas a massa quer
outro tipo de proposta mais palpável e próxima
de suas agruras. Se não conseguir formatar
um discurso midiático para criar uma “onda
de virada”, Caiado leva no primeiro turno.

Agro forte
O protagonismo do agronegócio goiano nesta

eleição de 2022 mostra que este segmento eco-
nômico, além da geração de empregos e renda,
também será influente na formulação de políticas
públicas. O vice de Gustavo Mendanha é produtor
rural em Rio verde (Heuler Cruvinel), os suplentes
do candidato ao Senado, Alexadre Baldy (Pro-
gressistas), são ligados ao agro e a candidata a
deputada federal, Marussa Boldrin (MDB), tam-
bém é do setor de grãos. Ela está sendo apre-
sentada como a sucessora de José Mário Schrei-
ner, sem contar inúmeros candidatos à Alego e
a deputado federal ligados à terra.

Marconi tranquilo
O agora candidato ao Senado, Marconi

Perillo (PSDB), dedicou o domingo para a
família, mas sem se desgrudar do telefone.
Ele quer manter a militância ativa como se
fosse candidato ao governo. Embora tenha
liberado os tucanos para votar em quem
achar melhor, ele repete ao telefone para o
interlocutor que “precisamos vencer as forças
do atraso”. Ele diz estar tranquilo e otimista
com a campanha ao Senado e com a possi-
bilidade em eleger três deputados federais.

Goiás e DF
“Atuamos juntos em defesa de nossos

municípios para reeleger Ronaldo Caiado
ao Governo de Goiás e, em sintonia com o
governador do Distrito Federal, Ibaneis Ro-
cha (MDB), lutar pelo desenvolvimento da
região do Entorno”, garante Carlinhos do
Mangão. (Especial para O Hoje)

Pré-campanha de Marconi marcada
por sequência de contradições

Mesmo com imagens, parlamentar diz desconhecer o fato
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OPiniãO n 3

Biotecnologia aumenta a
produtividade das culturas
Décio Luiz Gazzoni

Estamos vivenciando um momento de intensas
mudanças climáticas, fruto direto do padrão global
de desenvolvimento insustentável das últimas dé-
cadas, principalmente devido ao uso elevado de
energia fóssil (petróleo, carvão, gás), desmatamentos
e incêndios florestais. Ao mesmo tempo, a FAO
aponta uma multidão de quase um bilhão de cidadãos
de diferentes países com insegurança alimentar.
Em nosso País, a fome atinge mais de um terço dos
brasileiros. As mudanças climáticas geraram ad-
versidades para a agricultura, especialmente com
as secas, que reduzem a produção agrícola. Criou-
se então uma aparente inequação: para produzir
mais alimentos seria necessário abrir novas fronteiras,
normalmente com desmatamento. Isso agravaria
ainda mais os eventos extremos do clima, principal
componente das mudanças climáticas, que, ao final,
reduziriam ainda mais a produção agrícola.

Entrementes, a História demonstra que, nas crises,
a Ciência sempre desponta com uma solução. Eis
que surge uma esperança no horizonte: novos arranjos
genéticos nas plantas cultivadas, que podem aumentar
substancialmente a produção agrícola sem expandir
a área cultivada. Como regra geral, para conseguir
aumentos de produtividade, é necessário melhorar,
conjuntamente, diversos componentes dos sistemas
de produção. São raros os eventos que, de per se, ofe-
recem incrementos expressivos. Isto ocorreu, por
exemplo, com a descoberta dos ganhos pelo vigor hí-
brido, ou quando se entendeu a importância de de-
terminados elementos químicos para fertilização, ou
ainda de pesticidas para controlar pragas.

Atualmente, a oferta de polinização adequada
tem permitido aumentos de produtividade muito
acima da média, sem acréscimo de custos para o
produtor. Por exemplo, a Embrapa descobriu que,
quando a soja recebe polinização suplementar com
uma população adequada de abelhas próximo à la-
voura, a produtividade pode aumentar em até 18%,
a custo zero para o agricultor, reduzindo a taxa de
emissão de gases de efeito estufa por unidade de
produto agrícola colhida. Ou seja, menos impacto
no clima. O rendimento de uma planta é muito
complexo, sendo o resultado da ação de muitos
genes que interagem para influenciar a produtivi-
dade. Durante anos, foram procurados genes únicos
que aumentassem o rendimento, sem sucesso. A
abordagem recente está focada em genes que con-
trolam outros genes. Assim podem ser trabalhados,
de forma conjunta, fatores que influenciam o ren-
dimento, como processos fisiológicos, a absorção
de água e nutrientes, a fotossíntese e a translocação
dos fotossintatos para os frutos e sementes.

Em 2019, um estudo provou que a modificação
de um gene regulador no milho proporciona um
ganho de rendimento de 10%. O que já é significa-
tivo se comparado ao aumento médio de 1% ao
ano obtido pelo melhoramento clássico. Os cientistas
já sabiam que os processos biológicos complexos
existentes nos organismos vivos são normalmente
controlados por fatores de transcrição. Esses fatores
regulam a expressão de conjuntos de genes e,
também, ativam outros fatores de transcrição as-
sociados ao processo biológico, todos atuando de
forma coordenada. É o caso do processo de cresci-
mento e desenvolvimento de plantas, e do uso de
fatores externos, como nutrientes, água, gás car-
bônico e energia, que ocorre na fotossíntese. E o
que são fatores de transcrição? Trata-se de proteínas
que se ligam ao DNA, criando uma “ponte” entre a
enzima RNA-polimerase e o DNA, permitindo a
transcrição do DNA para o RNA. A principal função
do RNA é permitir que toda a informação contida
no DNA possa ser copiada e transportada até as
estruturas responsáveis pela síntese de proteínas.

Importante também relembrar outros conceitos,
que estão envolvidos na nova descoberta: transcriptoma
é o conjunto completo de transcritos (RNAs mensa-
geiros, ribossômico ou transportadores e os microRNAs)
de um organismo, sendo o reflexo direto da expressão
dos genes; metaboloma é o conjunto de todos os me-
tabólitos (produzidos ou modificados) presentes em
um organismo, sendo os produtos finais dos processos
celulares; plantas C4 são aquelas cujo primeiro produto
da fotossíntese é uma molécula com 4 átomos de car-
bono, um “aprimoramento” das plantas C3, cujo pri-
meiro produto é uma molécula com 3 átomos de car-
bono. A fotossíntese de plantas C4 é uma adaptação
das plantas à fotorrespiração – o que é muito comum
em ambientes quentes e secos. As plantas C4 são
muito mais eficientes que as C3, em condições de
maior temperatura, luminosidade, uso de CO2 at-
mosférico e quando ocorre déficit hídrico, dentro dos
limites aceitos pelo metabolismo das plantas.

Um grupo de cientistas liderados pelo Dr. Shaobo
Wei (Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of
Sciences) realizou uma análise comparativa de trans-
criptomas e metabolomas de folhas de milho e arroz.
O estudo revelou um conjunto de 118 fatores de trans-
crição que podem atuar como reguladores da fotos-
síntese de plantas do tipo C4, as quais, naturalmente,
são mais eficientes do ponto de vista fotossintético.

Dos 118 fatores, a equipe selecionou 13 genes que
eram ativados quando as plantas de arroz foram
cultivadas em solo pobre em nitrogênio. Desses, cinco
propiciaram a que a planta absorvesse até 300%
mais nitrogênio. Contudo, o principal mérito do grupo
foi identificar um fator de transcrição que regula a
fotossíntese em arroz. Trata-se de um membro da fa-
mília DREB (Dehydration Responsive Element Binding)
denominado OsDREB1C. A importância da descoberta
é que esse fator tem sua expressão induzida por alta
intensidade luminosa e baixo teor de nitrogênio. Os
cientistas demonstraram que o fator OsDREB1C atua
em diversos processos de transcrição que, ao final,
determinam a capacidade fotossintética, utilização
de nitrogênio e do carbono, e até o início e a duração
do florescimento de uma planta e de seu ciclo. O
gene exibe propriedades esperadas de um regulador
que pode modular, simultaneamente, a fotossíntese
e a utilização de nitrogênio, especialmente em con-
dições de baixo teor desse elemento.

Para verificar o que ocorreria no campo, os
cientistas inseriram uma cópia extra do gene Os-
DREB1C, em uma variedade de arroz chamada
Nipponbare. Para usar como comparador, também
eliminaram o gene em outras plantas de arroz da
mesma variedade. No campo, as plantas sem o
gene cresceram menos do que as plantas de controle,
enquanto aquelas com cópias extras de OsDREB1C
cresceram mais rápido e tinham raízes mais longas.
E o mais importante: os rendimentos do arroz com
cópia extra do gene foram 41% a 68% mais altos
que na sua ausência. Os testes foram realizados
durante três anos, em três locais, com climas que
incluíam deste temperado até tropical. O aumento
da produtividade se deveu ao maior número de
grãos por panícula, peso de grãos mais elevado e
índice de colheita aprimorado.

Além disso, a duração do ciclo da semeadura à
colheita foi mais curta, houve melhora na eficiência
do uso de nitrogênio e de outros recursos. As plantas
superexpressando o gene OsDREB1C-OE floresceram
de 13 a 19 dias antes e acumularam maior biomassa
no estágio de enchimento de grãos. Nos estudos
preliminares com trigo, os aumentos de produtivi-
dade variaram de 17% a 22%. A boa nutrição foi
uma das razões para o aumento de produtividade.
Usando nitrogênio marcado com radioisótopos foi
demonstrado que as plantas com cópias extras de
OsDREB1C absorveram muito mais nitrogênio atra-
vés de suas raízes. As plantas modificadas também
tinham um terço a mais de cloroplastos, as organelas
fotossintéticas dentro das células vegetais respon-
sáveis pela fotossíntese. Também apresentavam
um teor 38% superior de RuBisCO, uma enzima
chave na fotossíntese, que também é a proteína
mais abundante no planeta Terra.

Mais que o crescimento populacional, o incre-
mento da renda per capita no mundo aumenta a
demanda de alimentos e, especialmente, de proteínas
animais. Outras demandas recaem sobre a agricul-
tura, como a produção de energia, madeira, fibras
e flores. Seguindo o paradigma vigente, o aumento
da produção ocorreria por algum grau de expansão
de área e aumento do consumo de fertilizantes. A
descoberta do Dr. Wei e sua equipe permite aumentos
de rendimento por maior eficiência de uso de um
recurso caro, escasso e poluente – fertilizante ni-
trogenado - reduzindo o custo dos alimentos e o
impacto ambiental da produção.

O estudo demonstrou que a superexpressão de
OsDREB1C não apenas aumenta o rendimento de
grãos, mas também confere maior eficiência no
uso do nitrogênio, floração precoce e ciclo mais
curto. Do ponto de vista da fisiologia das plantas, o
estudo demonstrou que este gene pode ser alvo de
futuras estratégias de melhoramento de culturas,
embasando sistemas de produção agrícolas mais
sustentáveis. Como ainda persiste uma discussão
sobre o uso de engenharia genética em alimentos,
os cientistas também estudam editar o genoma
das plantas usando técnicas como o CRISPR/Cas9
ou semelhantes. Isso é possível porque o gene Os-
DREB1C e outros similares estão naturalmente pre-
sentes em muitas plantas cultivadas, não havendo
necessidade de sua introdução nas mesmas.

Essa descoberta é mais uma prova irrefutável
da importância transcendental de investimentos
portentosos e continuados em Ciência. A sociedade
chinesa receberá de volta milhões de vezes mais
do que investiu nesse projeto de pesquisa. E como
o mundo também se beneficiará, o retorno para
a sociedade global será bilhões de vezes maior
do que o valor que a
China investiu no grupo
de pesquisa do Dr. Shao-
bo. Que isto sirva de
exemplo para o Brasil,
onde o agronegócio pon-
teia como a grande lo-
comotiva da economia,
do desenvolvimento, do
emprego, da renda e das
divisas provenientes do
comércio exterior.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Décio Luiz Gazzoni é pes-
quisador da Embrapa e fun-
dador do Conselho Cientí-
fico Agro Sustentável

Amor
Mas afinal de contas, o que é o amor? O amor

é um sopro de vento gelado durante a primavera
goiana. Os 40º graus celsius, o tempo seco, e a
falta de uma sombra, nos afeta de tal maneira,
que qualquer briza gelada já nos deixa empolgado.
Pois é, eu sei, as coisas são complicadas para o
lado de cá, mas não é sempre assim. A briza
gelada, pode ser muito mais do que apenas uma
briza gelada. Pode ser uma ventania de uma mag-
nífica emoção e de uma pureza tão grande, que
você vai se refrescar com alegria.

Raphael Bezerra (Trindade)

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)

{
Isso significa que estamos
produzindo. É mais renda
para o cidadão e mais
postos de trabalho. Tudo
isso faz a roda da
economia girar”
Euclides Barbo Siqueira, presidente
da Junta Comercial do Estado de
Goiás (Juceg), ao comemorar os nú-
meros de julho da abertura de novos
negócios. Com 2.673 novas empresas
registradas em julho, o estado de
Goiás liderou o ranking de aberturas
de novos CNPJs entre os Estados das
regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste do País. Os números foram di-
vulgados pelo Governo Federal por
meio do Portal da Rede Nacional
para Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas (Redesim).

@jornalohoje
na convenção da última sexta-feira (5), que
reuniu lideranças e militantes de 11 parti-
dos goianos no cel da oaB, o governador
Ronaldo caiado (uB) mostrou força ao con-
firmar seu nome na disputa pela reeleição
ao Governo de Goiás. Favorito em diferen-
tes pesquisas de intenção de voto, caiado
deverá trabalhar nos próximos dias junto a
Daniel Vilela (MDB), candidato a vice, para
viabilizar vitória ainda no primeiro turno.
“Política é feita de relações e apoios, nin-
guém vai sozinho”, comentou a leitora.

Amanda Gomes

@ohoje
um jovem de 16 anos, suspeito de matar
uma vizinha, foi apreendido. o adoles-
cente chegou a pedir R$ 250 de resgate à
família da vítima, dizendo que ela havia
sido sequestrada e estava em cativeiro,
no bairro Jardim novo Mundo, em Goiâ-
nia. “Meu Deus! Que tristeza! Que mundo
é este?”, lamentou a leitora.

Sueli Pecin (@sueli_pecin)

@jornalohoje
o vereador por Goiânia e candidato a de-
putado estadual, Ronilson Reis (PMB), foi
flagrado agredindo um segurança na
sexta-feira (5) após ser impedido de entrar
na convenção do candidato ao Governo
de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota).

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Depois de crescerem 46%
em fevereiro e em média es-
tarem com movimentação
acima de 20% no acumulado
dos primeiros 7 meses do ano,
em comparação com o mes-
mo período do ano anterior,
as exportações totais de carne
bovina (somando in natura
mais processadas), diminuí-
ram seu ritmo pelo segundo
mês seguido e subiram 6,25%
em julho. No mês, foram mo-
vimentadas 203.742 tonela-
das, contra 191.765 toneladas
em julho de 2021. As receitas
com o produto, que acompa-
nham as altas das commodi-
ties no exterior, proporcio-
naram divisas de US$ 1,231
bilhão em julho de 2022, au-
mento de 21,8% em compa-
ração com julho de 2021, que
foi de US$ 1,010 bilhão.

As informações são da As-
sociação Brasileira de Frigorí-
ficos (ABRAFRIGO), que com-
pilou os dados da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex),
do Ministério da Fazenda. No
acumulado do ano, a ABRA-
FRIGO informou que, até julho,
as exportações totais de carne
bovina atingiram 1.293.071 to-
neladas frente a 1.071.772 to-
neladas no ano passado, no
mesmo período, com elevação
de 20,65%. A receita, em 2021,
por sua vez, foi de US$ 5,095
bilhões e nos sete primeiros
meses de 2022 subiram para
US$ 7,471 bilhões, alta de
46,65%, acompanhando os

bons preços internacionais.
Entre os 20 maiores clien-

tes do Brasil, a China vem na
primeira colocação com um
aumento de 50,07% nas suas
compras. Em 2021 elas foram
de 493.686 toneladas, com re-
ceita de US$ 2,5 bilhões. Em
2022, as importações do país
asiático subiram para 665.014
toneladas e a receita para US$
4,64 bilhões. Com isso, a par-
ticipação da China nos em-
barques totais dos primeiros
sete meses do ano subiu de
46,1% em 2021 para 50,7% em
2022. Na segunda posição en-

tre os importadores, os Esta-
dos Unidos aumentaram suas
compras em 118,9% até julho:
elas passaram de 52.935 to-
neladas em 2021 para 115.899
toneladas em 2022. A receita
subiu 61,9%, de US$ 394 mi-
lhões para US$ 638 milhões.
Com isso, a participação nor-
te-americana nas exportações
totais subiu de 4,9% para 9%.

Em terceiro lugar entre os
importadores está o Egito que,
em 2021, comprou 32.200 to-
neladas e neste ano já alcançou
78.583 toneladas (+ 144%), com
a receita subindo de US$ 119,5

milhões para US$ 301,2 milhões
(+ 152%); na quarta posição
veio Hong Kong, que está di-
minuindo gradativamente suas
importações. Em 2021 elas fo-
ram de 136.866 toneladas e em
2022 já caíram para 59.090 to-
neladas (-56,8%). A receita saiu
de US$ 518 milhões para US$
205,4 milhões ( -60,4%). No
total, 108 países elevaram suas
importações de carne bovina
brasileira enquanto que outros
46 diminuíram suas compras.
As informações partem da as-
sessoria de imprensa da ABRA-
FRIGO. (ABr)

Na segunda
posição entre os
importadores, os
Estados Unidos
aumentaram suas
compras em
118,9% até julho

Exportações de carne bovina
atingem 203 toneladas em julho 

os números

Contribuiu para a variação menos expressiva do
Custo Com materiais a queda registrada nos se-
guintes insumos:

vergalhões e arames de aço ao carbono ............................(-1,67%)
tubos e conexões de ferro e aço ..........................................(-1,23%)
Compensados........................................................................(-1,10%)
esquadrias de alumínio........................................................(-0,29%)
tubos e conexões de pvC......................................................(-0,13%)

Entre os 20 maiores

clientes do Brasil, a

China vem na

primeira colocação

com um aumento de

50,07% nas suas

compras

Após dois meses
(maio e junho) com va-
riações superiores a 2%,
o Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC)
da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) aumentou
0,86% em julho/22, resul-
tado do incremento de
1,36% do custo com a
mão de obra.

O custo com materiais
e equipamentos, depois
de elevações mais expres-
sivas, aumentou 0,34%, a
menor variação desde fe-
vereiro (0,28%).  O custo
com os serviços cresceu
0,62%. O incremento do
custo com a mão de obra
aconteceu, particularmen-

te, em função do aumento
de 1,62% registrado em
São Paulo e a alta de
6,47% em Porto Alegre.

O custo da construção,
no entanto, continua em
patamar elevado. “De ja-
neiro a julho, o custo com
materiais e equipamen-
tos já aumentou 6,98% e
12,82%. nos últimos 12
meses. Já o INCC total au-
mentou 8,46% nos pri-
meiros sete meses do ano
e 11,59% nos últimos 12
meses encerrados em ju-
lho/22”, destacou a eco-
nomista da Câmara Bra-
sileira da Indústria da
Construção (CBIC), Ieda
Vasconcelos.

INCC aumentou
0,86%, com índice
de alta menor

VARIAÇÃO

A média dos preços do fei-
jão carioca extra nota 9 fe-
charam o mês de julho na
faixa de R$ 362,26, frente a
R$ 400,29 no mês de junho,
representando uma queda de
cerca de 10% na média dos
indicativos.

Já a média dos preços do
feijão carioca paranaense fe-
charam o mês de junho na
faixa de R$ 320,54, frente a
R$ 360,49 no mês de junho,
um recuo de cerca de 12%
na média das cotações.

Para o feijão preto extra,
em julho a média dos preços
fecharam em R$ 253,75, fren-
te a R$ 259,57 no mês de ju-
nho, um decréscimo de 2%.

Em relação ao feijão preto
gaúcho, as médias finalizaram
o mês de julho em torno de
R$ 215,61, frente a R$ 253,27
no mês de junho, represen-
tando um tombo de aproxi-
madamente 17% na média.

O mercado segue em com-
passo de espera, com a en-
trada da segunda safra pres-
sionando as cotações, sendo
um recuo sazonal, caracte-
rístico para o período. Os pro-
dutores estão segurando a
oferta do produto, aguardan-
do melhores condições, mas
efetuando negócios da mão

para a boca, por necessidade
de caixa e com receio de no-
vas quedas.

Os compradores conti-
nuam testando os produtores,
com pouco interesse em fe-
char negócios e aguardando
novas quedas nos indicativos.

A expectativa é de boa de-
manda de agora em diante,

com a entrada dos recebimen-
tos de julho e com o paga-
mento dos novos auxílios fe-
derais. Isso deve injetar uma
boa liquidez na economia.
Parte desse dinheiro deve ir
para os alimentos básicos,
como o feijão, um alimento
de grande importância, sendo
um dos principais destaques. 

Preço do feijão cai no mês
passado em relação a junho

CONDIÇÕES RUINS

A média dos preços do feijão carioca fechou o mês na faixa de R$ 320
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Izadora Resende

Após as convenções, o ce-
nário para a disputa eleitoral
em Goiás se clareou. A corrida
ganhou um novo formato com
os nomes que foram oficiali-
zados. Definitivamente, o ex-
governador Marconi Perillo
(PSDB) decidiu não disputar o
governo do Estado, mesmo ten-
do a estrutura que precisava
(e que já havia sido disponibi-
lizada), para seguir em con-
senso com a vontade do parti-
do.  Optou, então, pela candi-
datura isolada ao Senado. Os
aliados entenderam que dis-
putando vaga ao Senado, ele
poderia impulsionar os candi-
datos à Câmara. Além disso,
ele não tiraria votos das bases
destes postulantes, o que ocor-
reria caso entrasse na disputa.

Segundo análise feita pelo
cientista político e sócio-pro-
prietário do Instituo Signates
de Consultoria e Pesquisa Po-
lítica e Empresarial, Luiz Sig-
nates, um dos motivos que
pode ter sido considerado por
Marconi ao desistir da can-
didatura ao governo, foi o
fato de enfrentar  “o peso da
máquina do Estado na cam-
panha, cuja estrutura tem
grande potencial para ala-
vancar votos, o que com cer-
teza desafiou a candidatura
do ex-governador”.

Embora tivesse articulado
com o PT uma aliança que lhe
daria condições de disputa,
Marconi não quis, ou  devido
a apelos da cúpula do PSDB,
foi convencido a não querer.

De acordo com Sigantes,
ainda que tenha se lançado
ao Senado, o ex-governador
figurou como um dos nomes
centrais da política em Goiás.
“O que não se deve é subesti-
mar Marconi Perillo. Ele se
encontra num esforço muito
forte de recuperação das fra-

turas de imagem que sofreu
nos últimos anos”, explicou.
“Seu embate com Caiado, nos
próximos anos, será com cer-
teza histórico, qualquer seja
o cargo que Perillo venha a
ocupar nos próximos anos”,
destacou Signates.

Caiado
Com uma longa trajetória

política, tendo sido cinco vezes
deputado federal e senador –
quando renunciou ao cargo
para assumir o governo de
Goias – tenta agora a reeleição.
A base aliada de Ronaldo Caia-
do (União Brasil) passou por
momentos de divisão, quando
o mandatório decidiu não
apoiar um candidato isolado
à vaga no senado. Decisão essa
que deu margem e fortaleceu
as candidaturas avulsas. 

No início das negociatas,
eram seis nomes cotados ao
senado pela base, sendo que
Luiz do Carmo (PSC), Zacharias
Calil (União Brasil), Lissauer
Vieira (PSD),  e João Campos
(Republicanos), desistiram da
disputa. O último se juntou a
Mendanha e se tornou candi-
dato único da base adversária
ao senado. Já Alexandre Baldy
(Progressistas) e Delegado Wal-
dir (União Brasil) foram os
únicos que permaneceram na
chapa de Caiado para disputar
uma vaga na Casa Alta do Con-
gresso Nacional. Essa movi-
mentação de Caiado foi inter-
pretada pelo cientista político,
Luiz Signates, como “atitude
que fragilizou a disputa ao

lado do governador”.
Entretanto, com a saída de

Marconi da disputa ao gover-
no, Signates avaliou que a dis-
puta ficou “bastante desequi-
librada em favor do Caiado”.
Ele justificou que “Mendanha
está na raia já tem um tempo
e, se fizer dobradinha com
Marconi, pode, sim, polarizar
com o governador, mas com
menos chance do que este te-
ria, caso as posições fossem
inversas”. Como esse movi-
mento de aliança com Mar-
coni não aconteceu – pelo me-
nos não ainda – Caiado tende
a se manter favorito, e não
deverá enfrentar grandes de-
safios para desbancar os de-
mais adversários.

Questionado se o deputado
federal Vitor Hugo (PL), que
também está pleiteando vaga
ao governo, teria alguma chan-

ce de se destacar nessa disputa,
Signates esclareceu que não
vê possibilidade dele asuimir
esse posto, mesmo tendo apoio
e preferência do presidente da
República, Jair Bolsonaro (PL).

“Se prestígio de presidente
fosse significativo para ala-
vancar votos para governador,
o PT teria ganhado todas aqui
e em São Paulo, quando o Lula
era presidente. Mas, não é as-
sim que funciona”, pontuou.
Signates explicou como o elei-
tor brasileiro,tradicionalmen-
te, vota. “Para cargos majori-
tários, votam separando os
entes da federação. Vencerá
quem for capaz de convencer
o eleitor de que é capaz de
melhorar a sua vida. E o pre-
sidente Bolsonaro não tem
conseguido fazer isso nem em
favor de si próprio”, avaliou.

Mendanha
O ex-prefeito de Aparecida

de Goiânia, Gustavo Mendanha
(Patriota), que deixou a pre-
feitura para encarar o projeto
de ser governador de Goiás,
oficializou a candidatura  e
confessou que estava “ansioso”
para  consolidar os nomes que
estão compondo a chapa.

“Gustavo Mendanha é um
exemplo atual de uma expec-
tativa que é muito comum
acontecer com os prefeitos
de cidades de médio e grande
porte, em Goiás, quando ob-
tém sucessos incomuns: jul-
gam, às vezes ingenuamente,
que seus resultados no mu-
nicípio são suficientes para

catapultá-los para o governo
estadual”, destacou Signates. 

O cientista político lembrou
que isso aconteceu com Íris
Rezende em Goiânia, em 1964;
também com Paulo Roberto
Cunha, em Rio Verde, no início
da redemocratização; com An-
tonio Gomide, em Anápolis
não foi diferente. E é o que se
vê hoje com Gustavo Menda-
nha, em Aparecida. “Caso se
tornassem governadores, não
tenho dúvidas de que seriam
excelentes governantes. Até
hoje, só Íris Rezende conseguiu
isso e, como vimos, tornou-se
um governante que marcou a
história do Estado”, relembrou.

Avaliando as posturas dos
candidatos ao governo de
Goiás, Signates chamou aten-
ção para a pouca (ou nenhu-
ma) articulação com os can-
didatos à presidência. “Acho
que as candidaturas em geral
a governador em Goiás estão
deixando passar uma oportu-
nidade extraordinária, que é
oferecer palanque para o can-
didato favorito na disputa pre-
sidencial este ano. Dobradinha
com candidato a presidente
não garante voto para gover-
nador, mas pode ser signifi-
cativo para a produção de ima-
gem junto a no mínimo meta-
de do eleitorado em Goiás e,
também, o que não é pouco,
para obter articulações com o
Planalto a partir do ano que
vem, algo que pode ser muito
interessante numa perspectiva
de futuro político”, concluiu.
(Especial para O Hoje)

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) pretende
tirar a Petrobras do programa
de privatizações. Lula tam-
bém deve interromper a ven-
da em curso de refinarias da
estatal e ainda adquirir par-
ticipação relevante na Vibra.

Aliados do ex-presidente
defendem, também, a criação
de uma estatal de energia,
promovendo a fusão da Pe-
trobras com a Eletrobras, cuja
desestatização acabou de ser
completada pelo governo de
Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro foi eleito pro-
metendo privatizar estatais
federais e obter mais de R$ 1
trilhão com esse processo. No

entanto, conseguiu aprovar
no Congresso a venda da Ele-
trobras depois de várias con-
cessões, e a pulverização do
controle da estatal só foi rea-
lizada a menos de um ano
do fim de seu mandato.

A Petrobras, que é a maior
empresa do Brasil, foi incluída
no Programa de Parceria de
Investimentos (PPI) por Adolfo
Sachsida, ministro de Minas e
Energia de Bolsonaro. Já a Ele-
trobras foi incluída no PPI ain-
da em 2018 pelo então presi-
dente Michel Temer (MDB).

Além das duas, estatais como
Telebras, Correios, ABGF, Em-
gea, Serpro , Dataprev , Ceagesp,
Ceitec e o porto de Santos estão

no plano de privatizações.
Segundo integrantes da

equipe do ex-presidente, a
ideia é comprar participação
em refinarias já vendidas
para que seja possível inter-
ferir nessas companhias
quando houver crises.

Esse plano se estende à BR
Distribuidora. “Não é reesta-
tizar, mas comprar ações des-
sas empresas de forma a con-
seguir assento nos conselhos”,
disse o senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RJ). “A União, por meio
de suas estatais, fará uma ofer-
ta a essas empresas. Se os acio-
nistas aceitarem, levamos o
negócio adiante.” (Luan Mon-
teiro, especial para O Hoje)

Lula planeja tirar Petrobras de programa de privatização
MUDANÇA DE ROTA

Equipe do petista avalia ser muito difícil reestatizar a Eletrobras

Embora tivesse
articulado com o
PT uma aliança
que lhe daria
condições de
disputa, Marconi
não quis, ou
devido a apelos da
cúpula do PSDB,
foi convencido a
não querer
disputar

Sem Marconi, disputa ao governo
favorece Caiado, diz cientista
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Cassino em Noronha
A ação do Governo Federal no STF que visa retirar

de Pernambuco o controle da ilha de Fernando de
Noronha está no bojo de projeto bem maior que o
da defesa do meio ambiente do paraíso. É fato que o
turismo diário e a especulação imobiliária cresceram
de forma alarmante, e o Governo estadual deve ex-
plicações. Lobistas de magnatas dos jogos sonham
com resort e cassino na ilha. Projeto tem aval do clã
em Brasília.

CIA de olho
É utopia pensar que o Governo dos Estados Unidos

fica alheio às campanhas eleitorais do Brasil. Em
2002, dupla de ‘jornalistas’ americanos seguiu a
agenda de Lula da Silva (PT) nas principais capitais.
Entrou até numa canoa em travessia junto a barco
entre Rio e Niterói. O cenário vai se repetir este ano,
mesmo que discreto. 

Nos trilho$
Uma deliberação do Tribunal de Contas da União

de julho recomendou à ANTT que regulamente com
mais rigor o setor ferroviário. É recado para reno-
vação da Ferrovia Centro-Atlântica, tocada às pressas
pelo Ministério da Infraestrutura, com meta de via-
bilizar o projeto ainda neste ano. A postura tem re-
sistência dos Estados do Espírito Santo, Bahia e Rio
de Janeiro. (Especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Cavendish em apuros
Dono da empreiteira Delta,

Fernando Cavendish, que fez
delação premiada para sair da
cadeia, entrou em apuros no-
vamente com o Ministério Pú-
blico e a Justiça do Rio de Ja-
neiro – e isso pode lhe custar a
liberdade. O MP investiga su-
posta fraude no acordo envol-
vendo transação de créditos de
R$ 375 milhões que Cavendish
deu como garantia para se safar
da cela. Antes da delação, ele
vendeu créditos a receber em
obras para a empresa Allianza
Infraestrutura do Brasil S/A, de
um grupo espanhol. Para não
ser preso, Cavendish teria pe-
dido aos parceiros empréstimo
antecipado neste valor. Agora,
a Allianza recorreu à Justiça
para receber o dinheiro e es-
barra no acordo de delação. O
caso está na 7ª Vara Criminal
da Seção Judiciária e se chegar
ao juiz Marcelo Bretas, Caven-
dish pode ter a delação anula-
da. Procurado, o empresário
não deu retorno.

Você paga
Uma surpresa: a União ainda

custeia o Gabinete de Interven-
ção Federal na Segurança do Es-
tado do Rio de Janeiro (que fun-
cionou de fevereiro a dezembro
de 2018). Tem sete pessoas em
cargos comissionados, com sa-
lários de R$ 2 mil a R$ 9 mil. O
interventor foi o general Braga
Netto – hoje vice de Bolsonaro
na chapa à reeleição. O Decreto
Nº 11.157, de 29 de julho, cita
que o Gabinete será extinto no
fim do ano. Para o quê funcionou
desde 2019, ninguém explica.
Braga Netto foi exonerado em
março de 2019.

Francisco Costa

Polarização é comum na
política – mesmo que não seja
sempre no mesmo nível de
animosidade que vemos atual-
mente. No Brasil, as eleições
presidenciais sempre trouxe-
ram embates acalorados. Nes-
te ano não será diferente –
na verdade, a expectativa é
até de mais intensidade. 

O pleito deve se polarizar
no ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) e o atual
presidente Jair Bolsonaro
(PL). Os ânimos estão mais
exaltados do que nunca, in-
clusive, com fortes medidas
de segurança para os presi-
denciáveis e discursos infla-
mados. Inclusive, com críticas
ao sistema eleitoral por parte
de quem vem em segundo. 

As pesquisas recentes in-
dicam o favoritismo do petista.
Levantamento Genial/Quaest
da última semana (quarta-fei-
ra, 3), por exemplo, mostra o
ex-presidente com 44% das
intenções de voto contra 32%
de Bolsonaro (PL). Os dados
são de 28 a 31 de julho.

A pesquisa ouviu 2 mil pes-
soas em 120 municípios do

País. Registrado no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) com o
número BR-02546/2022, a mar-
gem de erro é de 2 pontos per-
centuais para mais ou menos.
O intervalo de confiança é de
95%. Após os dois primeiros
colocados aparecem o ex-mi-
nistro Ciro Gomes (PDT) com
5%; o deputado federal André
Janones (Avante) e a senadora
Simone Tebet (MDB) com 2%
cada; e o coach goiano Pablo
Marçal (Pros) com 1%. Os de-
mais não pontuaram. Indecisos
somaram 6%, brancos/nulos e
aqueles que não vão votar, 6%.

Além disso, em eventual
segundo turno, Lula vence
Bolsonaro por 51% a 37% e
Ciro por 51% a 27%. Em caso
de confronto com Tebet, o pe-
tista leva a melhor com 55%
a 22%. Mas como dizem, pes-
quisa é momento. E passadas

as convenções, a propaganda
eleitoral começa em 16 de
agosto. O primeiro turno, en-
tão, ocorrerá em 2 de outubro;
e o segundo, em 30 do mesmo
mês. E este é o momento de
tentar reverter os números.

Ao longo dos anos…
Após citar o momento atual,

vale relembrar os confrontos
e polarizações desde 1989,
quando as eleições diretas re-
tornaram ao Brasil. Naquele
ano, a chapa Fernando Collor
e Itamar Franco levou a melhor
no segundo turno contra Lula
e José Paulo Bisol por 53,03%
a 46,97% dos votos válitos. 

Cinco anos depois, em 1994,
Lula voltou à disputa com Aloi-
zio Mercadante na vice. Come-
çava a polarização PT/PSDB,
que duraria 20 anos. Mas na-
quele momento não houve se-

gundo turno. Fernando Henri-
que Cardoso e Marco Maciel
venceram por 54,24% contra
27,07% do petista. Vale citar, a
goiana dona Iris de Araújo era
vice Orestes Quércia, chapa que
terminou em quarto com 4,38%.

Em 1998, Fernando Hen-
rique se reelegeu com Marco
Maciel sem precisar de se-
gundo turno, mais uma vez,
polarizando com Lula. Dessa
vez o petista tinha Leonel Bri-
zola na vice. O resultado foi
53,06% a 31,71%.

Era PT
Foi em 2002, com José Alen-

car na vice, que Lula conseguiu
vencer as eleições para a pre-
sidência da República. Ele der-
rotou, em segundo turno, a
chapa José Serra e Rita Camata.
Foram 61,27% dos votos contra
38,72%. Foi a primeira vitória

do PT contra o PSDB nas dis-
putas presidenciais.

Em 2006, com a mesma cha-
pa, o petista levou no segundo
turno contra Geraldo Alckmin
e José Jorge por 60,83% dos
votos válidos a 39,17%. Hoje,
o ex-governador de São Paulo
– que sempre teceu duras crí-
ticas a Lula (e vice-versa) – é o
vice de Luiz Inácio.

Em 2010, foi a vez de Dilma
Rousseff e Michel Temer riva-
lizarem com José Serra e Índio
da Costa. No segundo turno, a
primeira presidente do Brasil
venceu por 56,05% a 43,95%.
Quatro anos depois, colocando
fim à polarização PT/PSDB que
começara em 1994, Dilma e
Temer venceram Aécio Neves
e Aloysio Nunes em resultado
apertado de 51,64% a 48,36%
dos votos válidos. Em números
de eleitores, uma diferença de
pouco mais de 3 milhões de
confirmações nas urnas. 

Nova polarização
Em 2018 um novo player

se destacou. O presidente Jair
Bolsonaro, em chapa com Ha-
milton Mourão e discurso an-
tipetista e conservador, ven-
ceu no segundo turno. Sem
Lula no páreo, o atual presi-
dente conquistou o primeiro
mandato com 55,13% dos vo-
tos válidos. Ele derrotou a cha-
pa do petista Fernando Had-
dad e de Manuela d'Ávila, que
teve 44,87% das confirmações
válidas. A diferença foi de
mais de 10 milhões de eleito-
res. (Especial para O Hoje)

Por 20 anos, PT e
PSDB se
antagonizaram na
corrida pelo
Palácio do Planalto

Escolhida na vaga foi a pastora Keila Borges para a chapa

Pleito deve se polarizar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL)

O Partido Liberal (PL) oficializou a chapa de Vitor
Hugo para as eleições. O candidato ao governo de Goiás
terá a pastora Keila Borges como vice. O partido também
confirmou Wilder Morais como candidato ao Senado
pelo partido tendo Izaura Cardoso e Hélio Araujo como
1ª e 2º suplentes.

O PL confirmou o nome do deputado federal como
candidato ao governo do Estado no dia 29 de julho na
convenção estadual do partido, que contou com a pre-
sença do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na última pesquisa da FoxMappin, o candidato aparece
com 14% das intenções de votos, atrás do governador Ro-
naldo Caiado (UB), que tem 34,1%, e o ex-prefeito de Apa-
recida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), 23%.

A pesquisa do Instituto FoxMappin foi realizada
entre os dias 18 e 22 de julho. Para aferição dos resul-
tados foram entrevistadas 1.025 pessoas residentes em
Goiás e maiores de 16 anos. O levantamento foi realizado
por meio de entrevistas pessoais, telefônicas e com
formulários digitais enviados a grupos segmentados.

Ao todo, 110 muncípios goianos foram consultados.
A taxa de confiança dos números é de 95%. A margem
de erro é de 3% para mais ou menos. 

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional
Eleitora (TRE-GO) sob n° GO-01212/2022. (Luan Mon-
teiro, especial para O Hoje)

PL define vice
de Vitor Hugo
na corrida 
ao governo 
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José Cruz/ABr

Reprodução

Relembre as polarizações nas
eleições presidenciais desde 1989

Até o pãozinho
O brasileiro

está sentindo
muito no bolso
a inflação alta.
Restaurantes,
bares, lancho-
netes e pada-
rias de Brasília
r e g i s t ra ra m
queda de 34,9% no faturamento em maio, em
comparação com o mesmo mês de 2021, aponta
estudo da Fipe. Os dados evidenciam que o
‘dragão’ também pegou a turma da capital
com um dos maiores PIB do País. No mesmo
período comparativo, compras em superme-
cados recuaram 27,1%.
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Breno Modesto

Na noite do último sábado
(6), o Atlético Goianiense co-
locou um ponto final na se-
quência negativa que vivia no
Campeonato Brasileiro e, de-
pois de sete rodadas, voltou a
vencer na competição nacio-
nal. Jogando no Estádio An-
tônio Accioly, o time coman-
dado pelo técnico Jorginho
derrotou o Red Bull Bragan-
tino por 2 a 1, com gols do
volante Marlon Freitas e do
atacante argentino Churín.

Com o resultado positivo,
o Dragão, que vinha de seis
derrotas consecutivas no Bra-
sileirão, deu uma respirada
e diminuiu a diferença para
o Avaí, primeiro time fora da
zona de rebaixamento, para
apenas dois pontos. De acordo
com o comandante rubro-ne-
gro, a disparidade de desem-
penho no Campeonato Brasi-
leiro e nas Copas do Brasil e
Sul-Americana, onde, diferen-
temente do torneio de pontos
corridos, está muito bem, es-
tava atrapalhando demais.

“Naturalmente, estamos
muito felizes pelo resultado.
Sabíamos o quanto seria di-
fícil, pois o (Red Bull) Bra-
gantino tem uma equipe mui-
to qualificada. Mas nós fomos

eficientes, fomos cirúrgicos.
Poderíamos até ter vencido
por 2 a 0 ou 3 a 0, com as
oportunidades que nós tive-
mos. É claro que eles tiveram
oportunidades e fizeram um
gol. Mas o que importou foi
a vitória. Essa vitória acon-
teceu porque eu falei para
eles (jogadores) que nós pre-
cisávamos ganhar os con-
frontos. E foi fundamental
ganharmos esses confrontos
e jogarmos “com sangue nos
olhos” e de maneira organi-
zada, porque seria um jogo
extremamente difícil. O que
mais importou foi quebrar

esse jejum de vitórias. Eram
seis derrotas e um empate.
Isso é muito ruim para a
equipe, principalmente por
estarmos muito bem em ou-
tras copas. Isso estava nos
atrapalhando demais”, disse
Jorginho.

Segundo Jorginho, a partir
de agora, a palavra e o assunto
“rebaixamento” não farão
mais parte do vocabulário de
sua equipe, que buscará atin-
gir os grandes objetivos que
estabeleceu para o Campeo-
nato Brasileiro. 

“Não falamos mais dessa
situação (de rebaixamento).

Agora, só falamos daquilo que
vamos alcançar. Nós vamos
alcançar nosso objetivo (de
permanência na elite). (Re-
baixamento) é uma palavra
que não vai mais fazer parte
do nosso vocabulário. Vou fa-
lar sobre rebaixamento pela
última vez. Mas não vai fazer
parte do nosso vocabulário.
Nós vamos alcançar nosso ob-
jetivo. Temos um objetivo
grande dentro do Campeonato
Brasileiro e eu tenho certeza
de que faremos uma grande
história aqui até o final do
ano”, finalizou o treinador.
(Especial para O Hoje)

Jorginho cita
importância de
vitória do Atlético
Goianiense em
confronto com o
Red Bull
Bragantino

Na sexta-feira (5), o Vila Nova empatou em 1 a 1 com o Ituano, no Serra Dourada

Começou a Divisão de
Acesso do Campeonato
Goiano. No fim de semana,
quatro jogos agitaram a pri-
meira rodada da segunda
divisão estadual, que come-
çou no sábado (6), com duas
partidas. No Amintas de
Freitas, em Jaraguá, no Vale
do São Patrício, o Jaraguá,
rebaixado em 2021, estreou
com um empate de 1 a 1
diante do Itumbiara, outra
equipe que caiu no ano pas-
sado. O primeiro gol do con-
fronto e da competição foi
marcado por David, do Ga-
vião da Serra. O Tricolor
da Fronteira empatou com
Héricles. Já no Anníbal Ba-
tista de Toledo, em Apare-

cida de Goiânia, o Cerrado,
atual campeão da Terceira
Divisão, não saiu do 0 a 0
com o Goiânia.

No domingo (7), saíram
as primeiras vitórias. No
primeiro jogo do dia, a Ana-
polina derrotou o Inhumas,
fora de casa, por 1 a 0. O
tento da Rubra foi marcado
pelo meia Esquerdinha, de
pênalti. Pouco depois, a
Evangélica recebeu o Apa-
recida e não tomou conhe-
cimento do adversário. Com
gols de Marcus Vinícius, Ra-
fael Sayão, Wagnão e Irlan,
o time de Guapó venceu
por 4 a 1 e assumiu a lide-
rança. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Anapolina e
Evangélica vencem
na estreia

DIVISÃO DE ACESSO

A Aparecidense segue
viva na briga por uma vaga
na próxima fase da Série C
do Campeonato Brasileiro.
Na penúltima rodada da
primeira fase da competi-
ção nacional, o time co-
mandado pelo técnico Moa-
cir Júnior enfrentou o
Remo, adversário direto
por uma das oito vagas à
segunda fase, e ficou ape-
nas no 0 a 0, em jogo dis-
putado no Estádio Baenão.

Com o resultado, os dois se
mantiveram com a mesma
pontuação. Agora, com 26
pontos. No entanto, por con-
ta dos critérios de desem-
pate, os paraenses ocupam,
atualmente, a oitava colo-
cação, enquanto que o time
goiano é o nono. Na próxi-
ma rodada, o Camaleão re-
ceberá o Botafogo, da Pa-
raíba, no Anníbal Batista
de Toledo. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Aparecidense fica no
empate fora com Remo

SÉRIE C

VILA NOVA

Alan Deyvid/Atlético-GO

Vitória importante

Roberto Corrêa/Vila Nova FC
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No último sábado

(6), o Atlético

Goianiense derrotou

o Red Bull

Bragantino por 2 a 1,

no Antônio Accioly

Na última sexta-feira (5),
o Vila Nova somou mais um
ponto importante na luta con-
tra o rebaixamento e deixou
a lanterna da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Jogando
no Estádio Serra Dourada, o
time comandado pelo técnico
Allan Aal ficou no 1 a 1 com
o Ituano, pela 22ª rodada da
competição nacional.

Após o término do confron-
to, o comandante vilanovense
disse que o resultado foi justo,
já que, no primeiro tempo, sua
equipe esteve muito abaixo do
que vinha jogando e que cor-
rigiu isso apenas na segunda
parte, quando marcou seu gol.

“Nosso primeiro tempo foi
muito abaixo (do que a equipe
vinha apresentando). Não
conseguimos competir, não
conseguimos nos organizar.
E esses foram os fatores que
mais nos prejudicaram no

primeiro tempo. Nós fizemos
uma coisa que não é o nosso
perfil e, muito menos, o que
eu acho de ideia de jogo, que
é marcar individualmente o
nosso adversário. No segundo
tempo, não fizemos isso e nos
desgastamos menos e joga-
mos mais. Poderíamos até ter
saído com a vitória. Mas fo-
mos muito abaixo no primei-
ro tempo e poderíamos ter
perdido o jogo ali. O empate
não é o resultado que que-
ríamos, mas, pelo contexto
do jogo, somamos um ponto
e isso é importante para a se-
quência da competição”, ana-
lisou Allan Aal.

Questionado sobre suas co-
branças no intervalo, Allan dis-
se que estava insatisfeito com
o que viu no primeiro tempo e
que, por isso, cobrou seus atle-
tas no vestiário, mas de uma
maneira que fez com que eles

mantivessem a confiança para
buscar o resultado.

“A insatisfação era muito
clara. Mas temos que ter uma
postura. Temos que cobrar,
mas mantendo a confiança, ao
invés de desestabilizar os atle-
tas, porque a cobrança externa
já estava grande. Então, cobra-
mos de uma maneira justa e
honesta. Fizemos as trocas que
achamos que deveríamos fazer.
Eles entenderam e voltaram
com outra postura. Voltamos
melhor no segundo tempo e
competimos mais. Lamentamos
não conseguir os três pontos,
principalmente por ter sido em
casa, mas valorizamos muito
o que foi feito no segundo tem-
po e por manter uma sequência
somando pontos. Isso vai ser
importante para sairmos dessa
zona de rebaixamento”, fina-
lizou Aal. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Allan Aal vê justiça em 
empate do Tigre com o Ituano
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Maiara Dal Bosco 

Neste domingo (7), o Goiás
foi derrotado pelo Palmeiras
fora de casa, no Allianz Parque.
O líder do campeonato venceu
o Esmeraldino pelo placar de
3 a 0, com gols marcados por
Mayke, Raphael Veiga, de pê-
nalti, e Atuesta. Com o resul-
tado, o Goiás permanece na
13ª colocação, com 25 pontos.
Já o Palmeiras, agora com 45,
abriu seis pontos de diferença
para o vice-líder, o Corinthians.

O Jogo
O Palmeiras chegou com

perigo logo aos 11 minutos ,
com Wesley. Na sequência,
Goiás teve uma boa oportuni-
dade de abrir o placar, quando,
em lance de cobrança de falta,
Caetano arriscou de cabeça. Os
donos da casa abriram o placar
aos 17 minutos da etapa inicial,
com gol de Mayke e assistência
de Dudu. Nos acréscimos, ainda
na etapa inicial, o VAR foi acio-
nado para avaliar um possível
toque de mão do zagueiro Cae-
tano, após cruzamento de Wes-
ley. Com o pênalti confirmado,
Raphael Veiga marcou, aos 49
minutos e aumentou a vanta-
gem do Palmeiras.

Na etapa complementar, o
Goiás teve boas chances com
Diego, aos 11 minutos, após
passe de Pedro Raul, e com
Renato Junior, aos 25. Já o Pal-
meiras, teve boa oportunidade
de aumentar o placar aos 32,
em jogada de Wesley e López,
mas, foi aos 37 que Atuesta
marcou o terceiro do Alviverde
Paulista e o primeiro dele com

a camisa do Palmeiras.

Próximos jogos
Na próxima rodada, a 22ª,

o Goiás enfrenta o Avaí, na
Serrinha. A partida será reali-
zada no próximo sábado (13),
às 16h30. O Avaí é o 16º colo-
cado, com 22 pontos e seis vi-
tórias conquistadas em 21 jo-
gos. Até o momento, em 21 jo-
gos, o Goiás soma seis vitórias,
sete empates e oito derrotas,
com aproveitamento de 39,7%.
Já o Palmeiras, pelo Campeo-
nato Brasileiro, enfrenta o Co-
rinthians na Neo Química Are-
na, às 19h, também no sábado
(13). Antes disso, o líder da Sé-
rie A recebe o Atlético-MG,
pelo jogo de volta das quartas

de final da Libertadores.

Objetivo na Série A
Em coletiva pré-jogo, o téc-

nico Jair Ventura destacou que,
com relação a outros objetivos
para além da permanência na
Série A, ainda é cedo para pen-
sar sobre. “É muito cedo. Nosso
objetivo continua sendo a pon-
tuação para livrar o Goiás da
zona de rebaixamento. Nada
disso, de décimo lugar, de nada.
Basta sim, ser o primeiro time
fora da zona de rebaixamento,
que esse é o nosso grande ob-
jetivo. Nosso investimento foi
pra isso. Lógico que todos nós
queremos o melhor pro Goiás,
dentro do que a gente alcançar
da pontuação, aí sim a gente

vai buscar voos maiores, mas
não enquanto a gente não al-
cançar nosso primeiro objetivo,

que é não voltar para a Série
B no ano que vem”, finalizou.
(Especial para O Hoje)

Com o resultado, o
time esmeraldino
permanece na 
13ª colocação
com 25 pontos

Por 3 a 0, Goiás é
derrotado pelo Palmeiras

Líder do campeonato, o Palmeiras venceu o Esmeraldino com gols marcados por Mayke, Raphael Veiga, de pênalti, e Atuesta
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Fernando Lima/Goiás EC

Data: 07 de agosto de 2022. Horário: 16hs. Local: allianz arena,
em São Paulo (SP). Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS). As-
sistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Leirson Peng Martins
(RS). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Rn)

Técnica

Palmeiras: Weverton; Mayke,
Gustavo Gómez, Luan e Van-
derlan; Gabriel Menino (atues-
ta), zé Rafael (Danilo), Raphael
Veiga (Gustavo Scarpa), Dudu
(Rony), Rafael navarro (José
López), Wesley
Técnico: abel Ferreira

Goiás: Tadeu; Diego, Lucas
Halter, Reynaldo, caetano
(Hugo), caio, Matheus Sales
(Renato Junior), Danilo Barce-
los (nicolas), Dadá Belmonte
(Pedro Junqueira), Luan Dias
(Fellipe Bastos), Pedro Raul
Técnico: Jair Ventura

3 x 0Palmeiras Goiás

FICHA
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Sabrina Vilela

A depressão e a ansiedade
têm sido problemas recorren-
tes entre crianças e adolescen-
tes nos últimos dois anos. O
problema se intensificou du-
rante a pandemia da Covid-
19. Estudo realizado pela Fa-
culdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo
(FMUSP) aponta que 36% dos
jovens brasileiros apresenta-
ram os sintomas das doenças
emocionais. Para a pesquisa
realizada de forma online, par-
ticiparam 6 mil jovens entre 5
e 17 anos. O resultado é que
um a cada três jovens possui
níveis de estresse emocional
com necessidade de avaliação. 

Designer de sobrancelhas,
Geovana Gesteira, 20, come-
çou a desenvolver depressão
aos 16 anos, contudo em 2020
ela piorou. “Desenvolvi de-
pressão há quatro anos, mas
tive vários piques de ansie-
dade um tempo antes após a
separação dos meus pais”. 

No início da pandemia,
Geovana ficou bem ansiosa
com a situação, tinha medo
que alguém da família pegas-
se Covid-19, alguém chegasse
a falecer e perdesse alguém
que amava. A maior dificul-
dade enfrentada pela desig-
ner foi o isolamento social,
medida para diminuir a trans-
missão da doença. 

“Ver várias dificuldades ao
meu redor e eu sem poder aju-
dar devido a minha saúde
mental e a depressão me im-
possibilitou de ter uma rotina
normal. Então, me sentia de
braços cruzados sem poder fa-
zer absolutamente nada”.
Atualmente o que ajuda ela  a
lidar com o problema é ter en-
contrado um profissional que
prescreveu a medicação ade-
quada, fazer terapia a cada 15
dias, manter uma rotina mais
leve  e aceitar suas limitações. 

Adoece a alma e o físico 
Resumo divulgado pela Or-

ganização Mundial da Saúde
(OMS) afirma que no primeiro
ano da pandemia de Covid-19,
a prevalência global de ansie-
dade e depressão teve aumento
de 25%. O psicólogo e psica-
nalista Patrick Oliveira, Mestre
e Doutorando em Antropologia
Social, da Universidade Federal
de Goiás (UFG), explica que a
depressão é um adoecimento
da psíquico / alma e do físico.
“Ela desencadeia processos
que dilaceram a vida. A ques-
tão pontual na depressão é a
perda do desejo da vida. Um
certo desconforto em prosse-
guir assegurando o que é fun-

damental na arte de viver, a
força de vontade. 

Ao conviver com a doença,
o depressivo perde esse vínculo
com a sua própria maneira de
viver, aponta o psicólogo. “Es-
quece sua natureza não con-
seguindo mantê-la. No aspecto
físico e biológico a depressão
traz à tona a prostração do
corpo, sua inutilidade, sua não
necessidade. Por isso perde a
fome, a sede, o sono e tudo
mais. Neste tempo de pande-
mia que obscureceu o mundo,
os índices de pessoas depres-
sivas aumentam”, avalia.

Alterações de
comportamento

Psicóloga clínica, Soraya
Oliveira explica que a pande-
mia adoeceu emocionalmente
a população como um todo,
principalmente os jovens de-
vido à alteração da rotina, o

aprisionamento e contato con-
tínuo com os familiares. Se-
gunda ela, esse hábito durante
essa idade normalmente não
é tolerado por eles porque as
cobranças de uma relação de
muita proximidade pode fazer
eles se sentirem controlados
e monitorados pelos pais no
que se diz respeito ao uso
contínuo de redes sociais, jo-
gos eletrônicos ou de qualquer
coisa que gostam de fazer. 

“A sociedade em si está
doente e os jovens que estão
em fase de formação de per-
sonalidade mais do que nun-
ca precisam de ajuda de pro-
fissionais de saúde mental
para suportarem a pressão
social no que se refere ao ter
que dar certo na vida”. 

A especialista destaca ainda
que hoje o convívio social e a
rapidez devido ao movimento
online faz com que tudo ocorra

muito rápido. O imediatismo
está presente em tudo acele-
rando o hormônio da ansie-
dade, o cortisol, que faz mal à
saúde como um todo. Isso gera
muito estresse, que se trans-
forma em depressão e agres-
sividade, e diante da angústia
pode desencadear o uso abu-
sivo de álcool e drogas, que
resulta em desequilíbrio emo-
cional, familiar, sexual, pro-
fissional, social e econômico,
conforme afirma Oliveira. 

“Além de todos os agra-
vantes de uma pandemia e
suas sequelas tivemos muitos
óbitos  deixando inúmeras fa-
mílias em luto com dificulda-
des de aceitação de uma des-
pedida sem seus rituais devi-
do aos riscos do COVID-19”.

Mudanças após o
isolamento 

Soraya Oliveira destaca que

a ótica das pessoas foram rea-
valiadas durante o período de
isolamento, muitos saíram di-
ferentes com respeito aos que
se refere o que de fato é signi-
ficativo e quem realmente vale
a pena uma convivência, mui-
tos vínculos se fortaleceram
mas muitos se desfizeram.

Para ela, as alterações de
comportamento são percebi-
das mas nem sempre valori-
zadas, os pais normalmente
são os últimos a perceberem
que o filho está doente ou
está em desequilíbrio, a ten-
dência é pensar que algo acon-
teceu, mas que já vai passar.

Contudo, a psicóloga cha-
ma a atenção para que os pais
se conscientizem que saúde
mental não se banaliza, tem
que tratar o que está ocasio-
nando alterações no compor-
tamento e procurar profissio-
nais na área da saúde mental
para ajudá-los e iniciar o mais
rápido possível uma terapia
pois diante dos conflitos e al-
terações de humor torna-se
prioridade o tratamento. 

Com o retorno às atividades
e retomada da vida social mui-
tas pessoas apresentaram sin-
tomas de ansiedade generali-
zada, síndrome do pânico, de-
pressão, crises de choro, fobia
social, compulsão com grandes
dificuldades de novamente se
inserir no movimento de vida. 

Ela avalia que embora a
pandemia tenha gerado inte-
resse e preocupação pela saúde
mental, também revelou um
subinvestimento histórico nos
serviços. “Os países devem agir
com urgência para garantir
que o apoio à saúde mental
esteja disponível para todos”,
sugere. (Especial para O Hoje)

No 1º ano da crise sanitária, a prevalência global de ansiedade e depressão teve aumento de 25%

Geovana Gesteira, de 20 anos, começou a
desenvolver depressão aos 16 anos

Psicóloga clínica Soraya Oliveira pontua que a pandemia
adoeceu emocionalmente a população como um todo

Quase 40% dos jovens tiveram
depressão pós-pandemia
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sintomas de depressão

2 Humor depressivo ou irritabilidade,
ansiedade e angústia;

2 desânimo, cansaço fácil, necessi-
dade de maior esforço para fazer
as coisas;

2 diminuição ou incapacidade de
sentir alegria e prazer em atividades
anteriormente consideradas agra-
dáveis;

2 desinteresse, falta de motivação e
apatia;

2 Falta de vontade e indecisão;
2 sentimentos de medo, insegurança,

desesperança, desespero, desam-
paro e vazio;

2 pessimismo, idéias freqüentes e
desproporcionais de culpa, baixa
auto-estima, sensação de falta de

sentido na vida, inutilidade, ruína,
fracasso, doença ou morte. a pes-
soa pode desejar morrer, planejar
uma forma de morrer ou tentar
suicídio;

2 interpretação distorcida e negativa
da realidade: tudo é visto sob a
ótica depressiva, um tom “cinzento”
para si, os outros e seu mundo;

2 dificuldade de concentração, ra-
ciocínio mais lento e esquecimen-
to;

2 diminuição do desempenho sexual
(pode até manter atividade sexual,
mas sem a conotação prazerosa
habitual) e da libido;

2 perda ou aumento do apetite e do
peso;

2 insônia (dificuldade de conciliar o
sono, múltiplos despertares ou sen-
sação de sono muito superficial),
despertar matinal precoce (geral-
mente duas horas antes do horário
. habitual) ou, menos freqüente-
mente, aumento do sono (dorme
demais e mesmo assim fica com
sono a maior parte do tempo);

2 dores e outros sintomas físicos não
justificados por problemas médicos,
como dores de barriga, má digestão,
azia, diarreia, constipação, flatu-
lência, tensão na nuca e nos ombros,
dor de cabeça ou no corpo, sensação
de corpo pesado ou de pressão no
peito, entre outros

Fonte: Ministério da Saúde

Um a cada três

jovens possui níveis

de estresse

emocional com

necessidade de

avaliação



Um jovem de 16 anos, sus-
peito de matar uma vizinha,
foi apreendido. Além disso, o
adolescente chegou a pedir
R$ 250 de resgate à família
da vítima, dizendo que ela ha-
via sido sequestrada e estava
em cativeiro, no bairro Jardim
Novo Mundo, em Goiânia.

No entanto, ao rastrear a
mensagem, a polícia desco-
briu que o suspeito estava
alojado na casa de parentes,
em Senador Canedo, a 20 km
da capital. Dessa forma, o ra-
paz foi apreendido neste sá-
bado (6/8).

Segundo a polícia, o crime
aconteceu no dia 30 de julho,
mas o jovem aguardou uma
semana para pedir o resgate.
Suely Maria Antunes Brito Pi-
res, de 59 anos, foi morta a
facadas, com sinais de vio-
lência sexual.

Uma filha de Pires, que
estranhou o pedido do res-

gate, foi até a casa da mãe e
encontrou o corpo de Suely.
De acordo com o tenente da
Rondas Ostensivas Metropo-
litanas (Rotam), Cleudemiro
Santos, a polícia achou o ado-
lescente por uma chave de

PIX. “Ele encaminhou uma
chave PIX, que foi verificada
pela polícia e acabou-se che-
gando à residência dele”, ex-
plicou o agente. (Ana Bár-
bara Quêtto, especial para
O Hoje)

Jovem suspeito de matar vizinha
e pedir R$ 250 é apreendido

SENADOR CANEDO

Suely Maria foi morta a facadas, com sinais de violência sexual

Daniell Alves 

A Prefeitura de Goiânia
vai propor o aprimoramento
de regras que disciplinam
a concessão de perdão às
dívidas de IPTU inscritas em
nome de famílias em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cial. Se a mudança for apro-
vada pelos vereadores, será
possível perdoar 100% da
dívida, independente do seu
tamanho, desde que o con-
tribuinte comprove que não
tem condições de pagá-la.

Hoje, a lei permite que a
administração municipal con-
ceda remissão de no máximo
R$ 6 mil, ainda que o valor
total do débito seja, eventual-
mente, maior do que isso. A
possível alteração faz parte
do projeto, redigido pela Se-
cretaria Municipal de Finan-
ças, que se propõe a adequar
o Código Tributário Municipal,
a lei complementar 344/21. 

Embora o texto já esteja
pronto, a prefeitura decidiu
só enviá-lo para o Poder Le-
gislativo em outubro. Antes
disso, vai apresentá-lo em três
audiências públicas, reuniões
com Ministério Público de
Goiás, entidades que repre-
sentam setores organizados
da sociedade e vereadores.

De acordo com a prefeitu-
ra, o perdão de dívidas de
IPTU relacionadas a 2022 e
exercícios fiscais anteriores
condiciona-se ao parecer de
uma comissão que existe para
analisar a situação específica
de cada contribuinte que ale-
ga não ter condições de arcar
com o débito. Caso se com-
prove, no âmbito desta co-
missão, que a família vive em
situação de vulnerabilidade
social, concede-se a remissão.

“O cenário em que vive-
mos exige ações mais asser-

tivas da prefeitura em favor
do contribuinte. A inflação
dos últimos 12 meses foi mui-
to alta e muitas famílias ainda
trabalham para recuperar
perdas financeiras da pande-
mia. O projeto vai contemplar
todos, principalmente os que
enfrentam mais dificuldades”,
diz o prefeito Rogério Cruz.

Ampliação do IPTU
Social 

Em paralelo, o projeto
promove mudanças que vão
ampliar o número de famí-
lias com direito à isenção de
IPTU em 2023. Caso nenhuma
alteração seja feita no Código
Tributário (o que pode acon-
tecer, por exemplo, se a Câ-
mara Municipal rejeitar a
proposta), terão direito a
100% de abatimento no im-
posto 17,8 mil contribuintes.
A Secretaria de Finanças tra-
balha para que sejam 52 mil.

Esse avanço se concreti-
zará com a combinação de
duas medidas: a primeira é o
aumento do teto-limite do
IPTU Social, que hoje é para
imóveis de até R$ 120 mil, e
que subirá para R$ 140 mil.
A segunda medida é a redu-
ção do custo do metro qua-
drado das casas de um pavi-

mento, o que vai fazer com
que o valor venal de algumas
das 180 mil edificações dessa
natureza, em Goiânia, fique
abaixo do teto de R$ 140 mil.

O valor do metro quadrado
da casa de um pavimento na
capital em 2022 foi de R$ 1,9
mil. Com a inflação acumulada
nos últimos 12 meses, subirá
para R$ 2,1 mil, caso nenhuma
mudança seja feita. A adequa-
ção da proposta pela prefei-
tura vai reduzi-lo para R$ 1,8
mil, ou seja: redução de 17,5%. 

Redução 
Em Goiânia, os contribuin-

tes devem sentir uma redução
no valor do imposto nos pró-
ximos anos. A prefeitura anun-
ciou o congelamento do IPTU
para 2023 e 2024, e limita au-
mento a 10% mais inflação
em 2025, o que acaba com rea-
justes que chegavam a 45%. 

O valor do imposto para
cada imóvel depende do tipo
e padrão construtivo. “Quem
vai pagar no crédito deve fi-
car atento a um possível en-
dividamento. O parcelamento
é uma vantagem para as pes-
soas que não conseguiriam
pagar à vista”, explica o eco-
nomista Luiz Carlos Ongarat-
to. A orientação é não fazer
uma sucessão de dívidas que
vai comprometer o orçamen-
to familiar. 

Ainda de acordo com o es-
pecialista, os contribuintes de-
vem administrar melhor o di-
nheiro em compras parcela-
das. “A renda é o que pessoa
ganha e não o que tem no car-
tão de crédito. Por isso é im-
portante saber que a capaci-
dade de pagamento está ligada
à renda”, aponta. Um exemplo
do aumento das despesas dos
brasileiros é o aumento no
preço combustível. “Se está
gastando mais dinheiro com
combustível, automaticamente

sobre menos dinheiro para
comprar alimentos, pagar as
contas em dia. Isso pode ter
um impacto negativo na ina-
dimplência. Nesses últimos
meses, com a inflação, os ali-
mentos aumentaram de pre-
ço”, finaliza Luiz Carlos. 

Diante deste cenário de
aumento, o congelamento do
IPTU pelos próximos dois anos
pode surtir efeitos positivos
para o bolso dos contribuintes.
A administração municipal
faz ajustes finais no projeto
de revisão do Código Tribu-
tário Municipal (CTM), que
será enviado nos próximos
dias à Câmara de Vereadores,
por determinação do prefeito. 

“Em curto e médio prazos,
contribuintes vão sentir efeitos
positivos dessas revisões, que
criam cenário favorável para
2023”, afirma o titular da Se-
cretaria Municipal de Finan-
ças (Sefin), Vinícius Henrique
Alves. Ele explica que a revisão
do texto do Código Tributário
foi amplamente debatida pelo
grupo permanente.  A expec-
tativa é aprovar a revisão até
setembro, para que as novas
regras passem a valer já em
2023, atendendo ao prazo da
noventena e anterioridade.
(Especial para O Hoje)

Em Goiânia, os
contribuintes
devem sentir uma
redução no valor
do imposto nos
próximos anos

Famílias carentes poderão 
ter dívidas do IPTU perdoadas
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Famílias terão que

comprovar que

vivem em situação

de vulnerabilidade

social

Após bater em outro ca-
minhão na Avenida C, um
caminhão derrubou um
poste e foi para dentro de
uma oficina mecânica, em
Goiânia. O acidente ocorreu
na tarde do último sábado
(6) perto do viaduto da BR-
153, no Setor Vila Morais,
na capital goiana.

Segundo o Corpo de
Bombeiros, o motorista que
entrou com o veículo no

comércio teve ferimentos
leves. Dessa forma, por ter
apenas escoriações, o ho-
mem preferiu não ser trans-
portado a um hospital.

Como o caminhão atin-
giu um poste de iluminação,
a corporação afirma que a
região ficou sem energia.
Com isso, ao chegarem no
local, os bombeiros aciona-
ram a Enel Goiás para re-
parar os danos.

Caminhão vai parar
dentro de oficina

ACIDENTE

Três pessoas morreram na madrugada e uma ficou
gravemente ferida após acidente na BR-020, no domingo
(7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a
colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta
ocorreu na altura do Km 174, próximo ao município
goiano Alvorada do Norte (GO). Entre as vítimas que es-
tavam no carro, uma era criança. Segundo a PRF, o moto-
ciclista também morreu no local. Ainda conforme a cor-
poração, uma vítima que estava no carro foi resgatada
em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital.

EXPRESSA



Rodrigo Melo

Começa nesta segunda-feira (8),
em Goiás, a Campanha de Multivaci-
nação, no Centro de Saúde da Família
do Bairro São Carlos, conforme a Se-
cretaria Estadual de Saúde (SES-GO).
O objetivo da iniciativa é alertar a
população sobre a importância e os
benefícios da vacinação em crianças
e adolescentes menores de 15 anos. 

As vacinas, ofertadas gratuita-
mente nas unidades de saúde de to-
dos os municípios do Estado, prote-
gem contra doenças imunoprevení-
veis como sarampo, tétano, tuber-
culose, coqueluche, difteria, menin-
gites e hepatites, dentre outras.

De acordo com a SES, a meta da
ação é atualizar o cartão vacinal,
uma vez que dados da secretaria
mostram que nos últimos anos as
coberturas vacinais de todas as va-
cinas estão bem abaixo de 95%, meta
preconizada pelo Ministério da Saúde
(MS) para garantir a proteção coletiva
de toda a população infantil. Em mé-
dia, neste ano no Estado a cobertura
vacinal está pouco acima dos 50%. 

O órgão também informa que
haverá uma campanha publicitária
educacional para alertar os pais e
responsáveis sobre a importância
da imunização. A campanha, que
está sendo preparada para a semana
do Dia D (20/8), tem o mote “Xô Do-
dói” e visa divulgar que é possível
prevenir várias doenças graves e
manter as crianças protegidas.

Vacinas seguras e eficazes
Todas as vacinas incluídas no Ca-

lendário Nacional de Vacinação da
Criança e do Adolescente, foram es-
tudadas, avaliadas e validadas há
mais de 30 anos pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa).
São extremamente seguras e com
efeito de debelar o risco de adoeci-
mento de crianças e adolescentes.

Autoridades sanitárias reiteram
que vacinas salvam vidas e que a
vacinação é uma das intervenções
de saúde pública consideradas mais
eficazes. Pesquisas desenvolvidas
pelo MS revelam que o uso de vaci-
nas e o avanço nas coberturas vaci-
nais ao longo das últimas décadas
levaram à diminuição da incidência
das doenças imunopreveníveis.

Erradicação
O Brasil chegou a receber o Cer-

tificado de Erradicação da Paralisia
Infantil em 1994 e o Certificado de
País Livre do Sarampo, em 2016,
ambos concedidos pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).

Mas o desconhecimento da gra-
vidade das doenças imunopreviní-
veis pela população mais jovem,
porque não teve contato com pessoas
que sofreram essas enfermidades,
contribuiu para a queda acentuada
dos índices de coberturas vacinais
nos últimos anos em todo o País, in-
clusive no Estado de Goiás.

Sarampo e Difteria
Dois anos depois da concessão

do Certificado de País Livre do Sa-
rampo, com a reintrodução do vírus
dessa doença no Brasil e a circulação
da mesma cadeia de transmissão
por mais de 12 meses consecutivos,
o País perdeu essa certificação.

Em 2019 foram registrados 5 casos
de sarampo em Goiás, o que resta-
beleceu uma cadeia de transmissão
da doença após 20 anos sem circula-
ção do vírus. Esse surto se estendeu
de agosto de 2019 a março de 2020,
quando foram registrados 20 casos

da doença nos municípios de Goiânia,
Aparecida de Goiânia, Anápolis, Posse
e Rialma. Em 2021 e 2022, todos os
casos suspeitos de sarampo notifica-
dos em Goiás foram descartados.

A difteria, que havia sido con-
trolada, deixando de ser uma preo-
cupação dos gestores de saúde, vol-
tou a apresentar casos isolados. O
último caso da doença havia sido
notificado em 1998. Neste ano foi
registrado 1 caso
da enfermidade
em Santa Helena
de Goiás.

Proteção
Além de proteger

as crianças com a
vacinação de todas
as doenças que po-
dem ser evitadas
por meio de imuni-
zantes, os especia-
listas alertam sobre
a manutenção de al-
guns cuidados, con-
siderados imprescin-
díveis para manter a saúde em dia.

Especialistas recomendam a ado-
ção de cuidados de higiene e limpe-
za, lavar as mãos frequentemente
com água e sabão, não tocar os
olhos, nariz ou boca sem antes lavar
as mãos, cobrir a boca e o nariz
com um lenço de papel ou manga
da blusa quando tossir ou espirrar,
e evitar contato próximo ou com-
partilhar utensílios de mesa ou xí-
caras com pessoas que apresentam

sintomas das enfermidades.

40 mil salas 
O Ministério da Saúde lançou on-

tem (7), em São Paulo, a Campanha
Nacional de Vacinação contra a po-
liomielite e de multivacinação. O
objetivo é recuperar a cobertura va-
cinal de crianças e adolescentes que
deixaram de tomar os imunizantes
previstos no calendário nacional. 

A partir de hoje
(8), são cerca de 40
mil salas de vaci-
nação em todo o
país que estarão
abertas para apli-
car doses de 18 ti-
pos de imunizantes
previstos no calen-
dário nacional de
vacinação para esse
público. A campa-
nha terminará em
9 de setembro. A
vacinação contra a
poliomielite é des-
tinada para crian-

ças menores de 5 anos. A multiva-
cinação é para crianças e adoles-
centes menores de 15 anos.

Para crianças estarão disponíveis
os seguintes imunizantes: Hepatite
A e B; Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneu-
mocócica 10 valente; VIP (Vacina
Inativada Poliomielite); VRH (Vacina
Rotavírus Humano); Meningocócica
C (conjugada); VOP (Vacina Oral Po-
liomielite); Febre amarela; Tríplice
viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba);

Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Ca-
xumba, Varicela); DTP (tríplice bac-
teriana); Varicela e HPV quadriva-
lente (Papilomavírus Humano).

Para adolescentes: HPV; dT (dupla
adulto); Febre amarela; Tríplice viral;
Hepatite B, dTpa e Meningocócica
ACWY (conjugada).

Segundo o ministério, a partir dos
três anos de idade, as vacinas de co-
vid-19 podem ser administradas de
forma simultânea ou com qualquer
intervalo com os demais imunizantes. 

Ao participar do lançamento da
campanha, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse que o último
caso de pólio no Brasil foi registrado
em 1989. Segundo ele, a cobertura
vacinal da população está diminuiu
em todo o mundo, principalmente
durante o período da pandemia de
covid-19. O ministro também con-
clamou as famílias a levarem as
crianças para vacinar.

"Peço aos pais que levem seus fi-
lhos para as salas de vacinação. É
inaceitável que, hoje, no século 21,
100 anos depois do esforço extraor-
dinário de Oswaldo Cruz para in-
troduzir esses conceitos sanitários
no Brasil, nós tenhamos ainda crian-
ças com doenças que podem ser evi-
táveis por vacina", afirmou.

O ministério espera vacinar cerca
de 14.3 milhões de pessoas contra a
polio. Todos os imunizantes oferta-
dos têm registro pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa).  (Especial para O Hoje, com
informações da ABr)

A Secretaria Estadual de Saúde alerta para a baixa cobertura vacinal de todas as vacinas contra doenças com prevenção disponível

A meta da ação é
atualizar o cartão
vacinal, já que a
secretaria registra baixa
cobertura vacinal 
em Goiás

São cerca de 40 mil salas de vacinação em todo o País para aplicar doses de 18 tipos de imunizantes em crianças e adolescentes

Saúde lança campanha de
multivacinação no Estado
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A vacinação contra a

poliomielite é destinada

para crianças menores

de 5 anos. A

multivacinação é para

crianças e adolescentes

menores de 15 anos
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Quatro navios trans-
portando alimentos ucra-
nianos partiram de por-
tos da Ucrânia no Mar
Negro neste domingo (7)
como parte de um acordo
para desbloquear as ex-
portações marítimas do
país, disseram autorida-
des do país.

As quatro embarca-
ções foram carregados
com mais de 160.000 to-
neladas de milho e outros
alimentos.

A retomada das expor-
tações de grãos está sendo
supervisionada por um
Centro de Coordenação
Conjunta (JCC) em Istam-
bul, na Turquia, onde es-
tão trabalhando funcio-
nários russos, ucranianos,
turcos e da Organização
das Nações Unidas (ONU).

A ONU e a Turquia in-
termediaram o acordo no

mês passado, após alertas
da Organização sobre pos-
síveis surtos de fome em
partes do mundo devido
à interrupção nos embar-
ques de grãos da Ucrânia,
que reduziram a oferta e
elevaram os preços.

Antes da invasão, a
Rússia e a Ucrânia juntas
representavam quase um
terço das exportações glo-
bais de trigo.

O JCC disse na noite
de sábado (6) que auto-
rizou a saída de um total
de cinco novos navios
pelo corredor do Mar Ne-
gro: quatro saindo de
Chornomorsk e Odessa
transportando 161.084 to-
neladas métricas de ali-
mentos e um de entrada.

Na semana passada,
quatro embarcações dei-
xaram a Ucrânia sob o
acordo.

Mais quatro navios de
grãos deixam portos da
Ucrânia neste domingo

MAR NEGRO

México e Venezuela envia-
ram equipes para ajudar a
combater um grande incêndio
alimentado por petróleo que
atinge a região do porto de
superpetroleiros de Matanzas,
em Cuba. O país também acei-
tou uma oferta dos Estados
Unidos de “conselhos técnicos
não especificados”.

Na noite de sexta-feira (5),
um raio atingiu um dos oito
tanques de armazenamento
da instalação localizada a 100
quilômetros a Leste de Hava-
na. O calor do incêndio atingiu
um segundo tanque no sábado
(6) e o vento soprou chamas
de maneira perigosa nas pro-
ximidades de um terceiro.

“Expressamos profunda
gratidão aos governos do Mé-
xico, Venezuela, Rússia, Chi-
le… que prontamente ofere-
ceram ajuda material diante
desta situação complexa”, pu-

blicou o presidente cubano,
Miguel Diaz-Canel no Twitter.

“Também agradecemos a
oferta de assessoria técnica
dos EUA”, disse ele.

Autoridades cubanas dis-
seram que pelo menos 121
pessoas ficaram feridas na
segunda explosão, das quais
36 permanecem hospitaliza-
das, cinco em estado crítico.
Uma pessoa foi listada como
morta e 17 bombeiros estão
desaparecidos. Mais de 1.000
civis foram retirados da área.

“Houve uma explosão mui-
to grande ontem por volta

das 20h e hoje às 5h uma se-
gunda explosão tão grande
que iluminou a área como o
sol”, disse o morador local
Alfredo Gonzalez.

Diaz-Canel visitou o local
por volta da meia-noite, depois
voltou para passar o sábado
coordenando a resposta en-
quanto a televisão estatal trans-
mitia a cobertura ao vivo do
desastre que se desenrolava.

Antes da segunda explosão,
Diaz-Canel postou no Twitter
que os socorristas estavam
“tentando evitar a propagação
das chamas e qualquer der-

ramamento de combustível”
na baía de Matanzas.

Helicópteros militares es-
tavam despejando água do
mar em tanques de armaze-
namento próximos quando a
fumaça chegou a Havana e
os moradores foram avisados   
para evitar chuva ácida.

Recorrente
Cuba tem sofrido diaria-

mente apagões e falta de com-
bustível. A perda de combus-
tível e capacidade de arma-
zenamento provavelmente
agravará a situação que levou

a pequenos protestos locais
nos últimos meses.

Jorge Pinon, diretor da
Universidade do Texas no
Programa de Energia e Meio
Ambiente da América Latina
e Caribe de Austin, disse que
a área tinha oito grandes tan-
ques, cada um com capaci-
dade de 300.000 barris.

“A área é um ponto de
transbordo de combustível
para várias usinas termelé-
tricas, não apenas para a vi-
zinha, então isso pode ser
uma notícia muito ruim para
a rede elétrica”, disse ele.

Ao menos 121
pessoas ficaram
feridas nas
explosões
registradas na
região portuária de
superpetroleiros
de Matanzas,
segundo
autoridades
cubanas

Incêndio em Cuba atinge porto de
armazenamento de combustível

Incêndio em plataforma de petróleo em Cuba deixou pelo menos 121 feridos no porto de Matanzas. México e Venezuela enviaram ajuda

A cidade turística de Sanya,
no sul da China, impôs um
lockdown neste sábado (7) e
restringiu os meios de loco-
moção para tentar conter
novo um surto de Covid-19
no município. O bloqueio
ocorre enquanto cerca de
80.000 visitantes aproveitam
suas praias na alta temporada. 

As restrições entraram em
vigor às 6h (horário local),
depois que as autoridades
disseram que a situação era
“muito grave” e os movimen-
tos das pessoas estavam sen-
do restringidos.

As autoridades não avisa-
ram quando as medidas po-
dem ser suspensas, mas afir-
maram que os turistas que de-
sejam deixar a cidade, que fica
na ilha de Hainan, teriam que
mostrar cinco testes negativos
de PCR ao longo de sete dias.

“Pedimos ao público em
geral e aos turistas que enten-
dam e deem seu apoio”, de-
clararam as autoridades, em
um comunicado na conta We-
Chat do governo da cidade.

A cidade de Sanya regis-
trou 263 casos de Covid-19

na sexta-feira (5), contra 11
dois dias antes. As autorida-
des disseram ter detectado a
subvariante Ômicron BA.5.1.3.

O lockdown ocorre na alta
temporada turística da cida-
de, que também é conhecida
por suas lojas duty-free e abri-
ga vários hotéis sofisticados
administrados por empresas
internacionais, incluindo IHG
e Marriott International.

O vice-prefeito, He Shigang,
disse à emissora estatal CCTV
que havia cerca de 80.000 tu-
ristas na cidade, mas que os

casos ocorreram principal-
mente entre os moradores.

Autoridades informaram
em entrevista coletiva neste
sábado (6) que os turistas con-
seguiriam hotéis pela metade
do preço se tivessem que es-
tender suas estadias.

A venda de passagens fer-
roviárias de Sanya foi sus-
pensa, informou a CCTV, ci-
tando a operadora nacional,
e mais de 80% dos voos en-
volvendo a cidade foram can-
celados, segundo o provedor
de dados Variflight.

Cidade turística na China,
Sanya decreta lockdown

COVID-19

Bloqueio ocorre em meio à alta temporada turística da cidade
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Navios de guerra chineses
e taiwaneses movimentaram-
se como “gato e rato” em alto
mar neste domingo (7), antes
do fim programado de exer-
cícios militares chineses sem
precedentes de quatro dias
realizados em reação a uma
visita a Taiwan da presidente
da Câmara dos Deputados

dos Estados Unidos, Nancy
Pelosi.

A visita de Pelosi na se-
mana passada à ilha enfure-
ceu a China, que considera a
ilha como seu território e
que respondeu com lança-
mentos testes de mísseis ba-
lísticos pela primeira vez so-
bre a capital da ilha e o corte

de diálogo com os Estados
Unidos em algumas áreas.

O Ministério da Defesa da
ilha disse que vários navios,
aeronaves e drones militares
chineses estavam simulando
ataques à ilha e sua marinha.
Ele disse que enviou aero-
naves e navios para reagir
“adequadamente”.

EXPRESSA
Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
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Elysia Cardoso 

O Goiás Tattoo Festival recebeu em seu segundo dia de programação
o grupo Poesia Acústica. Bob do Contra, Chris, Budah e Dk 47 subiram ao
palco agitando a madrugada deste domingo (7). Antes, ainda no sábado
(6), o festival também recebeu os shows dos duos Salú e 7 Copas. 

O Essência falou com o Poesia Acústica e pôde saber mais um pouco
sobre o quando o projeto tem sido significativo para as suas carreiras e a
importância que é ser um porta-voz do Rap em âmbito Nacional. “A gente
tem construído esse entrosamento e conseguido trazer também partes
excluídas para esse projeto que fazem parte da nossa vivência e da nossa
cultura. Esse projeto musical é um privilégio muito grande”, disse Chris. 

Em sua base, o Poesia Acústica traz a relação entre música e poesia
que vem desde a antigüidade. Na cultura da Grécia Antiga, por exemplo,
poesia e música eram praticamente inseparáveis: a poesia era feita
para ser cantada. De acordo com a tradição, a música e a poesia
nasceram juntas.

O grupo demonstrou estar bastante em sintonia e com muito ânimo
nesse retorno aos palcos após a pandemia. “Poder voltar a fazer isso é
incrível. A música é nossa vida, é o nosso trabalho, é o nosso tudo. É a
realização de um sonho poder viver de Rap. Poder voltar e sentir a
‘vibe’ da galera é diferente de quando fazia apenas lives na pandemia.
A gente quer sentir o calor do público, o feedback imediato que o
palco proporciona. Poder voltar é muito bom”, disse Budah, natural
do Espírito Santo, que se destaca pelo seu som cheio de empoderamento
e seus vocais suaves. A artista foi a voz feminina que emocionou e  re-
presentou o Projeto no show. 

Com início na última sexta-feira (5), o Goiás Tattoo Festival é um
evento que traz expositores de estúdios de tatuagem que visam a di-
vulgação de seu trabalho. As melhores tatuagens foram premiadas
com troféus, e oportunizou ao público fazer a sua primeira tatuagem
ou, até mesmo, arrumar aquela das antigas que já não agrada muito.
Além disso, foram desenvolvidas diversas ações sociais, que têm a ta-
tuagem como foco.

Sobre o Poesia Acústica 
Poesia Acústica é um projeto nascido no Rio de Janeiro que apresenta

canções de rap com diferentes temas. Os músicos faziam cyphers (ba-
talhas de rimas) e, a partir daí, decidiram montar um próprio canal
com foco em espalhar suas poesias.

Para você entender melhor, é preciso saber que na verdade o Poesia
Acústica foi a junção das marcas Pineapple Supply, de roupa, e a
BrainStorm Estúdios e Produções, que deu origem ao canal Pineapple
StormTV. Desde o princípio, a página no YouTube tinha por objetivo
produzir conteúdos audiovisuais de rap nacional em diferentes projetos,
como 'Poetas no Topo', 'Perfil' e o 'Poesia Acústica', que mais se destacou. 

O sucesso do projeto foi tanto que ele já está em sua sexta edição -
lançada a um mês - e segue com participações de artistas conhecidos e
também dos iniciantes. A cada lançamento, uma nova proposta e
temas diferentes são abordados, sempre voltados às questões sociais.
Atualmente, o canal tem mais de 900 milhões de visualizações. (Especial
para O Hoje)

Poesia Acústica agitou o segundo dia do
Goiás Tattoo Festival com muita música
e revelações sobre o retorno aos palcos 

Budah, natural do Espírito Santo, tem se destacado pelo
seu som cheio de empoderamento e seus vocais suaves

Essência

Ritmo e poesia na 
Capital goiana
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Chamas da Vida
Rafa e Joaquim chegam em

casa e veem que a casa está
vazia. Rafa vê sangue e acha
que aconteceu alguma coisa
com a família dele. Joaquim
vai sair para chamar a polícia
e dá de cara com Mercedes.
Mercedes conta que Guga pas-
sou mal. Rafa fica sem ar. Mer-
cedes mima Rafa. Ele diz que
gosta muito dela. Pedro diz
que o estoque de sangue do
hospital está vazio. Vilma che-
ga ao hospital com Miguel e
diz que trouxe um doador.

Além da ilusão
Violeta repreende todos

que esconderam a verdadeira
identidade de Davi. Matias
humilha isadora, que garante
à Violeta que Davi não assas-
sinou Elisa. Manuela esconde
Davi. Violeta confronta Matias
pela morte de Elisa. Silvana e
Bento pensam em escrever
sobre a história de Davi. Te-
nório consegue autorização
do Vaticano para se casar com
olívia. iolanda volta a chan-
tagear Joaquim. augusta acon-
selha Emília a se redimir.

Cara e Coragem
Ítalo se lembra de clarice

e fica desconcertado. Pat e
Moa interrogam Baby, o aluno
de Parkour de Ítalo, no galpão
da coragem.com. olívia pro-
cura Duarte pela companhia
para apresentá-lo a andréa
Pratini. Ítalo, Pat e Moa deci-
dem o que fazer com Baby
depois de descobrir que ele é
informante de Danilo. Baby é
atropelado ao tentar fugir, e
Ítalo o ajuda. Renan exige que
Lou more com ele. Pat pede
para conversar com alfredo.  

Poliana Moça
Davi dá a notícia que Mar-

celo está estável. Vinícius e
Raquel conversam sobre o re-
lacionamento e decidem se-
guir apenas como amigos.
Renato alega à Ruth que ela
está negando o amor por ele.
Bento e Kessya vão para a
coordenação por trocarem
um bilhete no meio da prova.
Ruth avisa a turma sobre Mar-
celo, João sai da sala deses-
perado e afirma à  Ruth que
deseja ver o professor de au-
diovisual.

Pantanal
José Leôncio avisa a Guta

e seus irmãos que deseja falar
com Tenório. Trindade con-
fessa a irma que sente que a
namorada não voltará para
ele se viajar para o Rio de Ja-
neiro. o Velho do Rio diz a
Juma que está preocupado
com Jove. Tibério repreende
alcides por debochar de za-
quieu. ingrid teme que a ima-
gem de José Lucas possa pre-
judicar sua família, mas ibraim
pensa em usar o futuro genro
para obter benefício político.

RESUMO
t

DE noVELaS

Sexo em pauta:
Cacau Mila no
‘Papo Xadrez’
A terapeuta tântrica e apresentadora
vem ao podcast falar sobre o prazer
da mulher

Guilherme de Andrade

O ‘Papo Xadrez’ desta
semana é sobre sexo, pra-
zer e corpo feminino. A
vigésima quinta edição do
podcast ocorre com Cacau
Mila, que é terapeuta tân-
trica, apresentadora e in-
fluenciadora digital. Quer
conhecer um pouco me-
lhor seu corpo ou o corpo
de sua parceira, explorar
de forma um pouco mais
completa o seu prazer e
se tornar um pouco mais
confiante em sua vida se-
xual? Então, não perca esse
encontro. A transmissão
ao vivo acontece às 19h
pelo canal do YouTube
‘Papo Xadrez’.

Seja na internet ou seja
na TV, Cacau Mila foca sua
atuação profissional no
bem-estar da mulher. A te-
rapeuta tântrica explica
várias formas de aprimo-
rar o prazer feminino nas
relações. Seja ao falar do
corpo literal da mulher,
ou dos relacionamentos
em que elas se envolvem:
o intuito de Cacau é ques-
tionar tudo aquilo que se
mostra como trava para
que a mulher tome para
si um papel central nas re-
lações a que se propõe. 

Apesar de ser mais am-
plamente conhecida por
seus conselhos sobre sexo,
Cacau aborda também,
através desse campo, ou-
tros temas muito caros às
mulheres. Com alguns e-
books como ‘O falo não é
rei’ e ‘Amor à segunda vista’
ela trabalha com seu pú-

blico bem mais que o pra-
zer carnal em si. Indepen-
dente de qual plataforma
esteja, ela também ques-
tiona violências de gênero,
fala sobre relacionamentos
abusivos, maternidade res-
ponsável e estimula o au-
tocuidado das mulheres. 

Nos últimos episódios
O 'Papo Xadrez' alcança

sua vigésima quinta edição
com Cacau Mila, mas até
aqui muitos convidados de
diversas áreas já estiveram
nos estúdios do jornal O
Hoje. Seja o assunto a polí-
tica, ou seja o assunto fé e
religião: o podcast se con-
sagra em sua versatilidade.
Do encontro com a verea-
dora Aava Santiago (PSDB)
ao bate-papo com a Iyalo-
risá Marileia de Òsùmàrè,
os apresentadores extraem
o melhor de cada conversa,
sempre respeitando os li-
mites de seus convidados.

No último encontro, os
apresentadores Felipe Car-
doso e Ananda Leonel es-
tiveram de frente com o
ex-reitor da UFG e pré-can-
didato a deputado federal,
o professor Edward Ma-
dureira (PT). Durante o
bate-papo, Edward conta
de sua infância, do seu
processo de formação en-
quanto agrônomo, de suas
três gestões enquanto rei-
tor da UFG, e também, de
seus planos na política.
Caso eleito, o ex-reitor fala
do desejo em se criar uma
bancada da educação nas
Casas de Lei de todo o País.
(Especial para O Hoje)

Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no YouTube

Em uma
narrativa

cativante e
envolvente,

Andréa Araújo
discorre sobre a

emocionante e
inesquecível

jornada da arte
que salva

LIVRARIA
t

Uma vida transformada
pela arte. Não é de hoje
que nós conseguimos per-
ceber os benefícios da arte.
Mais do que uma expressão
cultural, ela é vista como
um instrumento de refle-
xão e transformação da
nossa maneira de pensar,
compreender o mundo, as-
sim como nos entender in-
ternamente.

E como já dizia Ricardo
V. Barradas, “depois que re-
solvi colorir meu mundo
com cores vivas, nunca mais
acordei acinzentado”, ‘A
vida em todas as cores’, pri-
meira obra da renomada
artista plástica Andréa
Araújo, mostra que todos
nós podemos passar por
momentos de crise pelos
mais diversos motivos:
doenças, morte, rupturas,
perdas. Crises que, por ve-
zes, nos levam ao fundo do
poço e nos roubam de nós.

Superação e resiliência,
o livro conta a trajetória da
mulher, mãe, esposa, pro-
fissional e da artista que
mata o próprio dragão, sobe
na mais alta das coberturas
e liberta a si mesma.

Em uma narrativa cati-
vante e envolvente, o livro
discorre sobre a emocionan-
te e inesquecível jornada da
arte que salva, da mulher
que ressurge na própria tela.
De sua arte, para a arte!
Numa mistura de cores que
representam reencontro,
empoderamento e liberdade.
“A dona do pincel! E agora:
dona de si”, como a própria
autora afirma em seu livro.

Conheça a emocionante
e inesquecível jornada da
arte que salva, da mulher
que ressurge na própria tela.
Permita-se fazer e ser o que
quiser e tiver vontade, não
se julgue não se cobre, mer-
gulhe em você!

A autora
Andréa Araújo é formada

em Publicidade e Propaganda
em 1995 e em Artes Plásticas
pela Escola Panamericana
em 2018. Realizou os cursos
Dynamic Encounters Rio (Ate-
liês e Museus), Dynamic En-
counters 32ª e 33ª Bienal SP
e Creativity Masterclass 1, 2
e 3 (MAM), todos ministrados
por Charles Watson. Também
fez o Curso História da Arte
Moderna (MAM), o Mulheres
Pintoras Através dos Tempos
do Ateliê Oficina FWM de
Artes e o Introdução à Action
Painting - Pintura e Intuição
pela Escola Panamericana
em São Paulo. 

Dentre suas principais ex-

posições estão: Eco Estação
Cultural de Olímpia (expo-
sição coletiva), Fluxo (indi-
vidual), na Pinacoteca Bene-
dicto Calixto, Best Practice
Day (coletiva) no SENAC, A
Diversidade e Pluralidade
da Arte Contemporânea (co-
letiva) no 25º Salão de Arte
de Praia Grande, Artes Plás-
ticas Novos Talentos 2018
(coletiva) na Escola Paname-
ricana, Entre Arte e Design
(coletiva) na In Casa, Desafio
Criativo Canson (coletiva)
com menção honrosa, Todo
Meu Ser (individual) no Stu-
dio Dalmau e Muretas na Ci-
dade (coletiva) no Projeto
Santos Criativa (2ª edição).
(Especial para O Hoje)

A vida em todas as cores
Livro mostra como a vida pode ser transformada pela arte
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O Centro Cultural Octo
Marques, unidade da Secre-
taria de Estado da Cultura
(Secult Goiás), inaugurou a
exposição ‘Faço longas cartas
para ninguém’, individual
do artista Rondinelli Linha-
res. Utilizando diversas lin-
guagens como pintura, de-
senho, colagem e assembla-
gem, Linhares apresenta seu
trabalho que tem como as-
sunto principal as lutas, as
angústias e as paixões hu-
manas. A mostra fica aberta
até o dia 16 de setembro na
galeria Sebastião Reis.

A exposição também
aborda um aspecto político
com foco nas comunidades
historicamente marginali-
zadas. Com o uso de metá-
foras, o artista denuncia as-
suntos individuais e coleti-
vos da sociedade e tem o in-
tuito de transformar nossa
percepção do mundo.  

Linhares já teve obras
expostas no Octo Marques
em exposições coletivas e
agora retorna com uma in-
dividual. “Todo o processo
longo e complexo de produ-
ção desta mostra, que contou

com a consultoria curatorial
de Divino Sobral e texto crí-
tico de Paulo Duarte-Feitoza,
me tirou da zona de conforto
por ter de revisitar minha
extensa produção, estabele-
cer um conceito, amalgamar
algumas séries de modo a
formar um corpo conciso e
não muito enxuto de traba-
lhos”, ressaltou.

O nome da mostra foi to-
mado de empréstimo poético
da música ‘Inverno’ de Adria-
na Calcanhotto e Antônio Cí-
cero. “É uma oportunidade
de voltar à cena com traba-
lhos já vistos e inéditos. Uma

tentativa de levar o fruidor
a sentir, pensar e em algum
nível ser modificado pela ex-
periência lírica de lidar com
tanta simbologia humana”,
disse. “Esta é uma exposição
para falar das afetividades,
desafios, lutas e sentimentos,
do coração pulsante, da vida
e da morte, do efêmero e do
eterno, da resistência”, res-
salta Paulo Duarte-Feitoza
que escreveu o texto crítico
sobre a exposição.

Nascido em Anápolis, Ron-
dinelli Linhares é artista vi-
sual, escritor e arte-educador.
Graduado em Letras pela Uni-

versidade Estadual de Goiás,
pós-graduado em Gestão Edu-
cacional pela Faculdade Apo-
geu e formado em curso téc-
nico de artes pela Escola de
Artes Oswaldo Verano atua
como arte educador pela Se-
cretaria Municipal de Inte-
gração Social e Esporte e Cul-
tura de Anápolis.

O artista é também escri-
tor vinculado à União Lite-
rária de Anápolis. Autor dos
livros ‘A Casa Amarela e ou-
tras histórias’ (2012), ‘Geo-
metria do caos e outros con-
tos’ (2013), ‘Móbile equívoco
& outras histórias’ (2014),
‘November Rain & outros
contos’ (2016), ‘Metamorfo-
ses’ (2018) e ‘Unimultiplici-
dade à deriva’ (2020).

Serviço
Exposição ‘Faço longas
cartas para ninguém’ de
Rondinelli Linhares
Quando: Até 16 de
setembro
Onde: Rua 4, Nº 515,
sobreloja, Setor Central -
Goiânia
Horário: 9h às 17h
Entrada gratuita

Essência n 15

Sucesso nacional
o cantor sertanejo israel

novaes, sucesso nacional
com músicas como ‘Dodge
ram’, ‘Sinal Disfarçado’ e ‘Vó
tô estourado’, se apresenta
no Mega Moda Park, em
Goiânia. o show acústico
que faz parte da progra-
mação do Dia dos Pais, é
gratuito e ocorre ao meio
dia na praça de alimentação
do shopping. as apresen-
tações seguem pelos dias
9 e 10 desta semana. Tam-
bém estão na programação,
a presença da influencia-
dora e embaixadora do
shopping, Thays Jubé, Feira
de orquídeas da orchid
Garden. o estacionamento
durante os três dias de ação
é gratuito para clientes.
Quando: Segunda-feira (8).
onde: av. independência,
nº 3302, Setor central –
Goiânia. Horário: 12h.

Festival audiovisual
o Festival audiovisual do

Vera cruz (FaVERa) está de
volta ao formato presencial
em sua 9ª edição, até o 21
de agosto. as mostras de fil-

mes em curta e longa-me-
tragem nacionais e goianos,
mostras infantis e melhor
idade reúnem obras espe-
cialmente escolhidas para
serem exibidas para a co-
munidade no festival. Tam-
bém tem oficinas de cinema,
debates, encontro de em-
preendedorismo social, ati-
vidades esportivas, sarau,
batalhas de rimas, shows e
um importante encontro de
fazedores de cultura. inscri-
ções e mais informações no
instagram @favera_festival
e no site favera.com.br.
Quando: até 21 de agosto.

onde: Vera cult Ponto de
cultura e escolas do conjunto
Vera cruz e região. 

Dança contemporânea
na segunda-feira (8), às

17h30, o Parque Flam-
boyant é palco de três apre-
sentações do projeto ‘Dança
em Trânsito’: ‘Lo que los ár-
boles no cuentam’, com Kiko
López e Hector Plaza, de
Barcelona (ES); ‘Prosa’, com
nayane Fernandes e Fer-
nanda Hilário (Goiânia/Go)
e 'adapta-bilidade’ com
nimo cia de dança (Rio de
Janeiro e Portugal). Esta é

a segunda vez que a capital
goiana recebe o festival in-
ternacional de dança con-
temporânea, sendo uma
das 30 cidades anfitriãs do
festival que percorre as cin-
co regiões do País, além de
chegar até a França. Quan-
do: Segunda-feira (8). onde:
Rua 15, nº 103-157, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Ho-
rário: 17h30.

Programa ao vivo
o ‘TVz Priscilla’ segue a

todo vapor no Multishow! E
a cada semana a apresen-
tadora conta com convida-
dos ilustres para garantir
que a festa fique ainda mais
completa. nesta segunda-
feira (8), a partir das 18h30,
Priscilla alcântara recebe ca-
rol Biazin no programa ao
vivo. Em seu último trabalho,
o álbum ‘Beijo de Judas’, de
2021, a cantora reuniu mais
de 30 milhões de streams
nas plataformas digitais.
além do formato em estú-
dio, o projeto conta também
com a versão ao vivo, lan-
çada em 2022. Quando: Se-
gunda-feira (8). onde: Mul-
tishow. Horário: 18h30.

Cantor sertanejo Israel Novaes se apresenta gratuitamente
nesta segunda-feira (8) em Goiânia com show acústico
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Thaila Ayala comove a web
com choro e desabafo após
perder bebê: ‘Pior inferno
na vida’

Thaila ayala já tinha reve-
lado anteriormente ter sofri-
do duas perdas gestacionais
antes de conseguir dar à luz
Francisco, em dezembro de
2021. Mas agora a artista de-
cidiu divulgar o áudio que
enviou à amiga Julia Faria no
dia em que precisou passar
por uma cirurgia de emer-
gência para retirar um feto,
já morto, de sua barriga. "Que
ingrato né. Você tem a dor
de um parto só que perdendo
o neném. Que sofrimento,
pelo amor de Deus", lamen-
tou a artista. (carmen Mo-
reira, Purepeople)

neymar faz homenagem
emocionante para Jô Soares
durante jogo do PSG

neymar entrou na lista de
famosos que estão prestando
homenagens para Jô Soares,
que morreu na madrugada

da última sexta-feira (5) e
teve morte anunciada pela
ex-esposa. Durante um jogo
do PSG no campeonato Fran-
cês, neymar balançou as re-
des e procurou as câmeras

para mostrar a homenagem
escrita no pulso. Em um te-
cido branco, o jogador brasi-
leiro escreveu uma frase que
marcou a vida de Jô: "um
beijo para o gordo". os esta-

dos do Rio de Janeiro e São
Paulo decretaram luto de três
dias por causa da morte do
apresentador, que bateu re-
corde na TV brasileira. (Lara
nascimento, Purepeople)

Toda natural? Jade Picon
reage aos boatos de pro-
cedimentos estéticos

Depois de uma maratona
de cliques em praias do Rio
de Janeiro, Jade Picon, que
passou por uma cirurgia e
fez sua primeira aparição pú-
blica recentemente, não gos-
tou de saber que sobre os
boatos de que teria feito al-
gum tipo de procedimento
estético. "Eu treino todo dia
que nem uma doida, alimen-
tação certinha e tenho que
ler que meu corpo é procedi-
mento.. ah não", escreveu
Jade Picon. "as pessoas sem-
pre querem achar uma expli-
cação mais fácil que não seja
dedicação, comprometimento
e foco", completou. (Lara nas-
cimento, Purepeople)

CELEBRIDADES

No último sábado (6),
após se envolver em po-
lêmica sobre pagar a
conta em encontros, Caio
Castro surgiu nas redes
sociais para divulgar que
realizou doação de cestas
básicas para um projeto
social de São Paulo. Caio
Castro publicou uma sé-
rie de imagens e vídeos
que mostram a iniciativa
solidária tomada por ele.
Na legenda da postagem,
o ator aproveitou para
ironizar a polêmica e es-
creveu: “Hoje quem pa-

gou a conta fomos nós
todos! Se toda a polêmi-
ca e falta de interpreta-
ção sobre opiniões fos-
sem assim… Obrigado a
cada pessoa que aju-
dou!”. (Juliany Rodri-
gues, Ofuxico)

Caio Castro doa cestas básicas 
e ironiza: ‘Quem pagou a 

conta fomos nós’

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode trazer a necessi-
dade de agir em prol de uma mu-
dança, afinal o céu te dá muita
coragem de virar o jogo, de reco-
meçar. Se você tentar se apegar
a coisas que não pode mudar,
pode ser um dia pesado, com
muita ansiedade. Tome cuidado
com a necessidade de receber
aprovação externa o tempo todo.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia pode trazer imposições.
é preciso se adaptar e deixar fluir
ou decidir abandonar alguns ca-
minhos. as coisas serão lentas na
segunda metade do dia. confie
mais na sua intuição e na sua
criatividade. Saia um pouco da
rotina e quebre padrões internos.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

a sua paciência pode estar
bem curta hoje, portanto tome
cuidado com agressividades e ex-
cesso de controle. Existe dinamis-
mo e sua força multitarefa pode
dar conta de muitos compromis-
sos. o dia favorece renovação e
avanços. Existe algo nascendo,
algo que pode trazer alegrias.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode trazer conflitos nas
relações. Tome cuidado com a di-
ficuldade de se abrir para receber
dos outros, acabando por se isolar
demais. é importante se manter
justo; as relações de trabalho po-
dem ser ótimas e você pode se
sentir valorizado e reconhecido.
Mantenha sua dedicação.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pede mudança de padrão
nas suas ações, então abandone
a rigidez que acaba te limitando.
Tudo isso pode ser desafiador. a
estafa também pode trazer dor
de cabeça e outros males físicos.
é importante se cuidar e não que-
rer ter tanta produtividade.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia favorece as relações, as
amizades e o trabalho em equipe:
alguma situação se realiza, tra-
zendo ânimo e alegria para todos
à sua volta. é um momento de
celebração e vitórias. a alimenta-
ção também pode ser um ponto
a ser analisado hoje, com o obje-
tivo de melhorar a sua vitalidade. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pode acabar com algu-
ma dúvida. isso, por si só, deixa
você mais calmo. Procure ser útil
e ajude mais as pessoas, porque
pode aprender coisas novas em
cada experiência. Saiba cuidar
melhor da sua saúde e evite riscos
e excessos. Hoje o dia pode trazer
novo ânimo e novas esperanças.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

a família está potencializada,
então saiba receber a ajuda de-
les. o conforto e a segurança
serão seus trunfos, por isso evite
muitas novidades e evite riscos,
principalmente financeiros. os
relacionamentos de amigos ou
de amor podem dar o ânimo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia pode te levar a co-
meter erros, seja porque você
está ansioso, seja porque está so-
brecarregado. Dessa forma, pode
ser o momento ideal para dar
uma pausa. Vale a pena pegar
leve e buscar mais inspiração e
criatividade, por isso pausas e
contemplação são indicadas.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia manifesta suas po-
tências de generosidade. Tome
cuidado com a tendência a ficar
sempre esperando coisas em tro-
ca: saiba dar sem expectativas e
viva a leveza das trocas podero-
sas, porque naturalmente existirá
retorno. as relações podem ga-
nhar uma nova dinâmica.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pede foco. o melhor
deste dia é mergulhar com cora-
gem nas coisas que precisam ser
finalizadas. é importante ir encer-
rando as coisas, em vez de focar
em iniciar algo novo. Se começar,
saiba que será preciso focar, senão
a tendência é o puro caos.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Tome cuidado com brigas.
além disso, não fique fugindo de
situações de conflito. Saiba dialo-
gar e expor seus sentimentos. as
parcerias e as resoluções estão
em alta. Pode ser um dia dinâmico
e produtivo se você conseguir se
esquivar de negatividades.

Obras de Linhares têm como assunto principal as lutas, 
as angústias e as paixões humanas

Octo Marques recebe exposição
de Rondinelli Linhares
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Trem-Bala (Bullet Train, 2022, Eua).
Duração: 2h07min. Direção: David
Leitch. Elenco: Brad Pitt, Sandra Bul-
lock, Joey King, aaron Taylor-Johnson.
Gênero: ação, suspense. Ladybug é
um assassino azarado, determinado
a fazer seu trabalho pacificamente
depois de muitas missões saírem dos
trilhos. Quase desistindo de sua car-
reira, ele é recrutado por Maria Beetle
para coletar uma maleta em um trem-
bala indo de Tóquio para Morioka. o
destino, no entanto, pode ter outros
planos, pois a última missão de La-
dybug o coloca em rota de colisão
com adversários letais de todo o mun-
do. cinemark Flamboyant: 13h40, 16h,
16h25, 18h30, 19h, 19h15, 20h20,
21h20, 21h45, 22h. cinemark Passeio
das Águas: 13h20, 15h10, 16h10, 18h,
19h, 20h50, 21h50. Kinoplex Goiânia:
15h40, 17h20, 18h25, 20h, 21h. ci-
neflix aparecida: 14h, 15h20, 16h40,
19h, 19h20, 21h40, 22h. cineflix Butiti:
16h25, 17h40, 19h, 20h15, 21h35.

O Palestrante (o Palestrante, 2022,
Brasil). Duração: 1h44min. Direção:
Marcelo antunez. Elenco: Fábio Por-
chat, Dani calabresa, Letícia Lima.
Gênero: comédia. Guilherme, um
contador sem perspectivas que acaba
de ser demitido e abandonado pela
noiva, viaja para o Rio de Janeiro
com o objetivo de resolver pendên-
cias da empresa que o demitiu. Sem
encontrar um rumo na vida, ele é
confundido com um famoso pales-
trante motivacional. Em um impulso
de quem não tem nada a perder,
assume o lugar do tal Marcelo, sem
saber que se trata de um palestrante
motivacional contratado para animar
os funcionários da empresa de De-
nise. cinemark Flamboyant: 13h45,
14h05, 16h30, 16h35, 19h, 19h10,
21h30, 21h50. cinemark Passeio das
Águas: 16h30, 19h, 21h30. cineflix
aparecida: 17h20, 19h35, 21h50. ci-
neflix Butiti: 17h, 19h10, 21h20.

eM CARTAZ

DC Liga dos Superpets (Dc League
of Super-Pets, 2022, Eua). Duração:
1h46min. Direção: Jared Stern. Elenco:
Marcelo Garcia, Dwayne Johnson, Duda
Espinoza. Gênero: animação, fantasia,
aventura, família. Dc Super Pets acom-
panha Krypto o Supercão e Superman,
amigos inseparáveis, compartilhando
os mesmos superpoderes e lutando
contra o crime em Metrópolis lado a
lado. Quando Superman e o resto da
Liga da Justiça são sequestrados por
Lex Luthor, Krypto, forma uma equipe
de animais de estimação que recebe-
ram superpoderes. cinemark Flam-
boyant: 13h20, 13h50, 15h, 15h50,

16h20. cinemark Passeio das Águas:
13h15, 14h, 15h45. Kinoplex Goiânia:
14h10, 16h30, 18h50. cineflix apare-
cida: 14h30, 15h05, 16h45. cineflix
Butiti: 15h20, 16h30, 18h45.

Pluft, o fantasminha (Pluft, o fan-
tasminha, 2022, Brasil). Duração:
1h28min. Direção: Rosane Svartman.
Elenco: Juliano cazarré, Lolla Belli,
cleber Salgado. Gênero: infantil. a
menina Maribel e o fantasma que
morre de medo de gente desenvol-
vem uma inesperada amizade. um
dia, ela é sequestrada pelo pirata
Perna de Pau, que quer usá-la para
achar o tesouro deixado pelo seu
avô, o falecido capitão Bonança arco-
íris. na casa abandonada onde o ve-
lho morou, Maribel espera pela ajuda
dos marinheiros Sebastião, João e
Juliano, muito amigos do velho ca-
pitão, que saem em uma atrapalhada
busca pela garota. cinemark Flam-
boyant: 13h15. cinemark Passeio
das Águas: 13h05. 

O Telefone Preto (The Black Phone,
2022, Eua). Duração: 1h43min. Dire-
ção: Scott Derrickson. Elenco: Mason
Thames, Madeleine McGraw, Ethan
Hawke. Gênero: Terror, suspense. Em
1978, uma série de sequestros estão
acontecendo na cidade de Denver.
Ethan Hawke interpreta o "Grabbler",
um serial killer que tem seu alvo crian-
ças do bairro. Finney Shaw, um garoto
de 13 anos, é sequestrado. o garoto
acorda em um porão, onde há apenas
uma cama e um telefone preto em
uma das paredes. Quando o aparelho
toca, o garoto consegue ouvir a voz
das vítimas anteriores do assassino,
e elas tentam evitar que o Finney
sofra o mesmo destino. Enquanto
isso, sua irmã Gwen tem sonhos que
indicam o lugar onde ele pode estar
e corre contra o tempo para tentar
ajudar os detetives Wright e Miller a
ajudar o irmão, apenas para que isso
seja em vão. Finney continua a fazer
tentativas para escapar que apenas
falham, até que uma das vítimas do

serial killler fala sobre um plano que
finalmente poderia levar Finney à li-
berdade. cinemark Flamboyant:
17h50. cinemark Passeio das Águas:
18h20, 20h40. Kinoplex Goiânia:
21h10. cineflix aparecida: 21h10. ci-
neflix Butiti: 21h45.

Elvis (Elvis, 2022, Eua). Duração:
2h39min. Direção: Baz Luhrmann.
Elenco: austin Butler, Tom Hanks,
olivia DeJonge. Gênero: Biografia,
musical. a cinebiografia de Elvis Pres-
ley acompanhará décadas da vida
do artista e sua ascensão à fama, a
partir do relacionamento do cantor
com seu controlador empresário ‘co-
lonel’ Tom Parker. a história mergu-
lha na dinâmica entre o cantor e
seu empresário por mais de 20 anos
em parceria, usando a paisagem dos
Eua em constante evolução e a perda
da inocência de Elvis ao longo dos
anos como cantor. no meio de sua
jornada e carreira, Elvis encontrará
Priscilla Presley, fonte de sua inspi-
ração e uma das pessoas mais im-
portantes de sua vida. cinemark
Flamboyant: 16h45, 17h20, 20h10,
20h50. Kinoplex Goiânia: 14h, 17h10,
20h20. cineflix Butiti: 21h.

Minions 2: A Origem de Gru (Minions:
The Rise of Gru, 2022, Eua). Duração:
1h28min. Direção: Kyle Balda, Brad
ableson. Elenco: Leandro Hassum,
Steve carell, alan arkin. Gênero: ani-
mação, ação, comédia, família. na dé-
cada de 1970, Gru está crescendo no
subúrbio. Fã de um grupo de super-
vilões conhecido como Vicious 6, Gru
traça um plano para se tornar malvado
o suficiente para se juntar a eles. Fe-
lizmente, ele recebe apoio de seus
leais seguidores, os Minions. Juntos,
eles exercem suas habilidades en-
quanto constroem seu primeiro covil,
experimentam suas primeiras armas
e realizam as primeiras missões. ci-
nemark Flamboyant: 13h, 14h, 14h30,
15h10, 16h15, 18h20, 20h30. cinemark
Passeio das Águas: 13h, 13h10, 14h,
15h20, 16h10, 18h30. Kinoplex Goiânia:

15h10, 17h10, 19h10. cineflix apare-
cida: 15h10, 17h10, 19h10. cineflix
Butiti: 16h, 17h55, 19h50.

Thor: Amor e Trovão (Thor: Love and
Thunder, 2022, Eua). Duração:
1h59min. Direção: Taika Waititi. Elenco:
chris Hemsworth, natalie Portman,
christian Bale. Gênero: aventura, ação,
ficção científica. o longa, além de re-
presentar os acontecimentos de Thor:
Ragnarok, promove a volta de Jane
Foster, que se transforma na versão
feminina de Thor. os Guardiões da
Galáxia terão papel importante na his-
tória, trazendo aventuras que podem
fazer o filho de odin questionar seu
papel enquanto Deus do Trovão, pre-
cisando contar com o apoio de grandes
aliados como Valquíria e Korg para
enfrentar suas lutas. o filme ainda
apresenta Gorr - sendo o grande vilão
da narrativa - e ainda, zeus. cinemark
Flamboyant: 15h30, 18h15, 18h50,
21h, 21h40. cinemark Passeio das
Águas: 13h, 15h45, 17h30, 18h30,
20h20, 21h15. Kinoplex Goiânia: 15h50,
18h20, 20h50. cineflix aparecida:
14h15, 15h30, 16h45, 19h15, 21h45.
cineflix Butiti: 16h50, 19h15, 21h40.

Top Gun: Maverick (Top Gun: Ma-
verick, 2022, Eua). Duração: 2h11min.
Direção: Joseph Kosinski. Elenco: Tom
cruise, Miles Teller, Jennifer connelly.
Gênero: ação. na sequência, acom-
panhamos a história de Pete ‘Mave-
rick’ Mitchell, um piloto à moda an-
tiga da Marinha que coleciona muitas
condecorações, medalhas de com-
bate e grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos aba-
tidos nos últimos 30 anos. nesta
nova aventura, Maverick precisa pro-
var que o fator humano ainda é fun-
damental no mundo contemporâneo
das guerras tecnológicas. cinemark
Passeio das Águas: 21h. Kinoplex
Goiânia: 14h40, 21h05.  

Jurassic World: Domínio ( Jurassic
World Domínio, 2022, Eua). Duração:
2h26min. Direção: colin Trevorrow.
Elenco: chris Pratt, Bryce Dallas Ho-
ward, Jeff Goldblum. Gênero: ação,
aventura, ficção científica. Quatro
anos após a destruição da ilha nublar,
os dinossauros agora vivem - e caçam
- ao lado de humanos em todo o
mundo. contudo, nem todos répteis
consegue viver em harmonia com a
espécie humana, trazendo problemas
graves. Esse frágil equilíbrio remode-
lará o futuro e determinará, de uma
vez por todas, se os seres humanos
continuarão sendo os principais pre-
dadores em um planeta que agora
compartilham com as criaturas mais
temíveis da história em uma nova
era. cinemark Flamboyant: 21h. ci-
nemark Passeio das Águas: 21h.

tCINEMA
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O filme ‘O Palestrante’, com Dani Calabresa e Fábio Porchat, segue a história
de um homem que decide fingir ser um palestrante motivacional

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Victoria Vieira 

Um levantamento realiza-
do pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) constatou
que dos cerca de 1,33 milhão
de postos de trabalho formais
criados no Brasil dos meses
janeiro a junho, 961,2 mil, o
equivalente a 72,1% do total,
vieram de pequenos negócios.
Diante esse cenário, é possí-
vel perceber que começar
um novo negócio tem se tor-
nado algo comum na reali-
dade dos brasileiros. 

Em alguns casos, abrir o
próprio negócio vem de uma
vontade própria, já outros,
por necessidade. O desempe-
nho das micro e pequenas
empresas (MPE) é bastante
superior ao das médias e
grandes empresas, que abri-
ram 279,1 mil vagas nos seis
primeiros meses de 2022. 

Os resultados estão atre-
lados a falta de oportunidades
no mercado de trabalho, já
que neste ano, a área das mi-
cro e macro empresas ofere-
ceu 73,9 mil vagas, ou seja,
26,6% do total.

Com isso, a saída de alguns
indivíduos é começar o pró-

prio negócio, estabelecendo
uma independência financei-
ra para pagar as contas e ain-
da equilibrar os gastos, ini-
ciando essa nova etapa.  

Pandemia 
“Eu acabei ficando um

pouco nervosa. Poxa, e ago-
ra, o que é que eu vou fazer?
Aí eu fui empreender. Falei:
‘Vou conseguir, nem que seja
para pagar minha luz, água.
Vou conseguir’”, contou Pa-

trícia Menegheli, empreen-
dedora de uma pequena em-
presa de crochês. 

A mulher conta que estava
desesperada, pois tinha aca-
bado de perder o emprego.
Então, cinco meses depois, o
mundo se deparava com uma
das maiores dificuldades a se-
rem enfrentadas, a pandemia.
Menegheli disse que ficou pen-
sando como iria sair dessa si-
tuação, então, surgiu a ideia
de utilizar os dons de crochê

ensinados pela sua avó. 
Eventualmente, com o ta-

lento, apoio e perseverança
nas redes sociais, algo que era
considerado seu hobby acabou
virando renda. Os pedidos ain-
da não são muitos, mas são o
suficiente para o sustento.

“Sempre tem uma enco-
menda ou outra. Não é uma
coisa que substitua o que
você tinha antes, mas te aju-
da. Acho que se eu me pro-
fissionalizar no que eu estou
fazendo, eu acredito que vou
ter muito mais cliente e tal-
vez eu consiga ganhar até
um pouco mais do que eu
ganhava antes”, revelou. 

O gerente regional do Se-
brae, Weliton Perdomo, ex-
plica que o motivo do em-
preendedorismo estar em alta
após um período de crise se
dá pela escassez de empregos.
A cada dois empreendedores,
um abre negócio por neces-
sidade. Segundo a pesquisa
feita pela Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) no
ano passado, 48,9% dos novos
negócios são abertos ou man-
tidos como obrigação.

“Os empregos acabam fi-
cando mais escassos, espe-
cialmente no período de crise
e pós-crise. Então, recente-
mente, os pequenos negócios
passam a ter mais relevância
nesse contexto de emprego,
renda e economia de uma

maneira geral”, avalia. Os ter-
mos atuais são: empreender
ou viver em dificuldade. 

Setores de crescimento 
Quando se trata de gerar

empregos, os pequenos ne-
gócios dominam os resulta-
dos. Os saldos positivos nos
negócios de empreendedoris-
mo acumularam 533 mil va-
gas entre as micro e macro
empresas. 

No mês de junho, 78 mil
postos de serviços estabelece-
ram um alívio no mercado de
trabalho. Negócios digitais, ali-
mentação saudável, mercado
de beleza, exportação, setor
de energia, brechó e mercado
financeiro são os maiores se-
tores investidos neste ano. 

Agora, com a nova rodada
do Programa Nacional de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Pronampe), os in-
teressados em abrir o próprio
negócio podem procurar as
instituições financeiras para
fazer empréstimos a pequenas
empresas com juros mais bai-
xos e prazo maior, assim faci-
litando o pagamento. A com-
panhia pode pegar emprésti-
mos de até 30% da receita
bruta anual registrada em
2019, mas deve optar pelo fi-
nanciamento mantendo o nú-
mero de empregados por até
60 dias após a tomada do cré-
dito. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Os saldos positi-
vos nos negócios
de empreendedo-
rismo acumula-
ram 533 mil vagas
entre as micro e
macro empresas

Pequenos negócios ganham força
no primeiro semestre de 2022

Os resultados estão
atrelados à falta de
oportunidades no
mercado de
trabalho
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